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Haarlem, Beeldengroep Teylers Museum (1979)
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Den Burg, Deuromlijsting Schoutenhuis
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Oosterend, Zeekaap
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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 Noord-Holland. Eerder verschenen de delen over de provincies
Utrecht (1996), Noord-Brabant (1997), Overijssel (1998), Groningen (1988),
Gelderland (2000), Friesland (2000), Drenthe (2001), Limburg (2002), Zeeland
(2003) en Zuid-Holland (2004). Dit boek over Noord-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 meest 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 zeer
oud tot tamelijk recent, 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 sterke 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 rijk geïllustreerd met speciaal voor dit doel gemaakte foto's
en tekeningen.
Noord-Holland is een provincie met aanzienlijke landschappelijke verschillen:
glooiende duinen in het westen, stuwwallen in het Gooi en eilanden in het noorden
(Texel en Wieringen). Terwijl de luchthaven Schiphol een steeds groter deel van de
Haarlemmermeerpolder beslaat, geven de oudere droogmakerijen benoorden het IJ
nog een goede indruk van de weidsheid van het Hollandse polderlandschap. De spil
van de provincie is zonder enige twijfel onze hoofdstad Amsterdam met zijn
overweldigende hoeveelheid monumenten. Andere vanouds historisch vermaarde
steden als Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam en Weesp komen
vanzelfsprekend eveneens aan de orde. Bijzondere aandacht krijgen daarnaast de
villadorpen in het Gooi en het Kennemerland en het industriële gebied langs de Zaan.
Ook de vele dorpen en nederzettingen in de provincie komen ruimschoots aan bod,
evenals de regio's waarvan zij deel uitmaken: Kop van Noord-Holland en Texel,
West-Friesland, Waterland en Zaanstreek, Kennemerland, Meerlanden en de Gooien Vechtstreek.
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
en mw. drs. M.E. Stades-Vischer. Voor de historische inleiding is een beroep gedaan
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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. 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, mw. H. Jorritsma en H.F.G. Hundertmark vervaardigden de kerken overige plattegronden en H. IJsseling van Flying Focus maakte de luchtfoto's. De
fotografen van de Rijksdienst, P. van Galen, A.J. van der Wal, IJ.Th. Heins, K.
Roderburg, S.T.W.A. Technau, C.S. Booms, en hun oud-collega G.J. Dukker zijn
verantwoordelijk voor de foto's. Ten slotte gaat onze dank uit naar het Prins Bernhard
Cultuurfonds Noord-Holland, dat door een genereuze financiële bijdrage deze uitgave
mogelijk maakte.
Met dit werk over de provincie Noord-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 Directie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Mw. Drs. L.M.E. Boot
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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 Noord-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 Noord-Holland. Hier
worden ook relaties gelegd met belangrijke ontwikkelingen in het verleden. De eerste
inleiding bevat een 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
Noord-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 gemeenteindeling in 2005.
Het omvangrijkst 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 Noord-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 geven alle kernen een cultuur-topografisch 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 Haarlem, Hoorn, Hilversum). Bij een
gewone kern wordt in de aanhef steeds verwezen naar de gemeente waartoe deze
behoort, bijvoorbeeld: Schoorl (gemeente Bergen). De zogeheten geïncorporeerde
kernen zijn in de loop van hun geschiedenis deel gaan uitmaken van een grotere kern.
Zo is bijvoorbeeld Broekerhaven onderdeel van Bovenkarspel geworden. Deze
geïncorporeerde kernen worden behandeld als onderdeel van het grotere geheel.
Amsterdam neemt een bijzondere en omvangrijke plaats in en is daarom in enkele
stukken opgedeeld. Zo komt eerst Amsterdam binnen de Singelgracht aan de orde,
gevolgd door het aangrenzende deel buiten de Singelgracht en vervolgens de verder
weg liggende stadsdelen: Amsterdam-Bijlmermeer, Amsterdam-Buitenveldert,
Amsterdam-Buiksloot, Amsterdam-Nieuwendam, Amsterdam-Sloten,
Amsterdam-Sloterdijk en Amsterdam-Watergraafsmeer.
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 Opmeer bij
Spanbroek, Wadway bij Wognum en Krommeniedijk bij Krommenie. De
beschrijvingen van omgevingskernen zijn niet alfabetisch geplaatst, maar kunnen
moeiteloos via het topografisch register teruggevonden worden. Omgevingsobjecten
zijn de op het platteland gesitueerde gebouwen als kapellen, kloosters, kastelen,
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molens en boerderijen. Deze worden beschreven bij de meest nabije kern binnen de
gemeente, bijvoorbeeld de kerk van Zwaagdijk-West bij Zwaag en het
Noorderpolderhuis van de Schermer bij Stompetoren.
Elke kern heeft een 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. 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. Voor de plattegronden van Amsterdam
moest een strenge selectie plaatsvinden en zijn ook scholen, hofjes en kantoren
beperkt opgenomen. De nummers op de plattegrond verwijzen naar het bijschrift,
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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.
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
bouwkunst 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 duidelijk stempel op een
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 vier delen over Noord-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 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 Noord-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
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bouwgeschiedenis en de huidige situatie van het object, zoals: adres, functie,
ontwerpen bouwdata, namen van opdrachtgevers en architecten, ontwerpers en
uitvoerende kunstenaars. Verder vermeldt de beschrijving zoveel mogelijk de
bouwstijl 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 en waar mogelijk
aan opdrachtgevers gekoppeld. 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
gebruik van het object. Aangezien gebouwen tegenwoordig vrij snel van functie
veranderen, is ook 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 zoveel mogelijk het
karakter van de desbetreffende kern. Gezien de hoeveelheid besproken objecten en
kernen is het onmogelijk
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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 en hun alfabetische volgorde zijn gebaseerd
op de Elsevier Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland ('s-Gravenhage 2001;
17de druk), met correcties voor de 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, met name Jantiene van den Heuvel voor de coördinatie van de
foto's en ten slotte de uitgever. Tevens willen we bij deze graag Fons Asselbergs
danken voor zijn inspiratie en stimulans bij het totstandkomen van de serie.
Voor de hulp die wij vanuit de provincie mochten ontvangen gaat onze dank uit
naar Anita van Breugel, Helga Danner, Ernst van der Kleij, Irmgard van
Koningsbruggen, Jos van der Lee, Heleen Pronk, Carla Rogge, Jaap van der Veen,
en van het Bureau Monumentenzorg Amsterdam: Ronald Glaudemans, Jos Smit en
Jouke van der Werf.
Daarnaast zijn wij dank verschuldigd aan de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in
Nederland, met name in de persoon van Tim Graas, aan de eigenaars en beheerders
van kerken en andere gebouwen die ook van binnen zijn bezocht, voorts aan Ronald
Rommes, Leo Dubbelaar, Ivo Blom, G.H. Keunen (molens), R.W. van Straten (orgels)
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, september 2005
Ronald Stenvert
Chris Kolman
Saskia van Ginkel-Meester
Elisabeth Stades-Vischer
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Historie
In de laatste millennia voor onze jaartelling ontstond langs de Noordzeekust een
complex van vrijwel aaneengesloten strandwallen. In dit strandwallengebied
concentreerde zich lange tijd een groot deel van de bewoning. De mensen leefden
van de landbouw, de jacht en de visserij. Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld Texel,
bestond een voor die tijd relatief hoge bevolkingsdichtheid. Rond het begin van de
jaartelling kreeg de inheemse bevolking te maken met het oprukkende Romeinse
Rijk. Achter de strandwallen bij Velsen bouwden de Romeinen het strategisch gelegen
fort Flevum. Na een lokale opstand in het jaar 28 werd het fort opgegeven. Elf jaar
later werd een nieuw fort in de buurt in gebruik genomen, dat echter in 47 alweer
werd verlaten. Vanaf die tijd vormde de zuidelijker gelegen (Oude) Rijn definitief
de noordelijke Rijksgrens (limes). Het huidige Noord-Holland viel daarbuiten. Door
handel en andere contacten nam de lokale bevolking echter wel Romeinse invloeden
over.

Friezen en Franken
Tijdens de grote volksverhuizingen vestigden zich Germaanse stamverbanden in het
Hollandse kustgebied. Ze werden vaak aangeduid met de verzamelnaam ‘Friezen’.
Een van de andere stamverbanden was dat van de Franken. Ze hadden in
Noord-Frankrijk een koninkrijk gesticht, dat ze in de 7de en 8ste eeuw tot in deze
contreien uitbreidden. Hun bekendste leider was Karel de Grote, die zich in 800 in
Rome door de paus tot keizer liet kronen. Onder zijn opvolgers viel het rijk echter
uiteen.
De Franken brachten het christendom naar het noorden. Eind 7de eeuw bouwden
ze hier kleine kerken en verleenden steun aan missionarissen als Willibrord, Bonifatius
en Liudger. Zij probeerden de inheemse bevolking te bekeren tot het nieuwe geloof.
Met de benoeming van Willibrord in 695 tot aartsbisschop der Friezen werd de basis
gelegd voor een kerkelijke organisatie. Tot de hervorming van de bisdommen in
1559 behoorde Noord-Holland tot het bisdom Utrecht. De eerste kerkjes werden in
de eerste helft van de 8ste eeuw gebouwd in Velsen, Heiloo en Petten.
De Franken introduceerden ook het feodale stelsel. Hun koning of keizer was
leenheer en hun leenmannen waren vaak leden van de plaatselijke adel. Zij werden
beleend met gebieden en rechten, in ruil waarvoor ze bestuurlijke, juridische en
militaire taken uitvoerden. De belangrijkste bestuurlijke districten waren de gouwen
met aan het hoofd een graaf. Op het grondgebied van het huidige Noord-Holland
bevonden zich (delen van) de gouwen Kinheim (Kennemerland), Texla (Texel) en
Niftarlake (Vechtstreek). Een andere gouw lag rond de monding van de Oude Rijn.
Dat gebied stond sinds de 11de eeuw bekend als Holdland, waarvan de naam Holland
is afgeleid.

Graaf der Friezen
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Vanaf 810 werd het kustgebied onveilig gemaakt door Vikingtochten. Aanvankelijk
kwamen de Noormannen

Kasteel Radboud te Medemblik in West-Friesland is één van de vier door graaf Floris V gestichte
dwangburchten. Wat resteert is een romantisch gerestaureerd kwart deel van de oorspronkelijke
versterking
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op zoek naar buit en slaven. Later vond ook duurzame vestiging plaats. De Deen
Rorik werd omstreeks 850 beleend met een groot deel van het Nederlandse kustgebied.
Zijn neef en opvolger Godfried de Noorman werd vermoord door enkele plaatselijke
graven, van wie Gerulf de nieuwe machthebber werd. De Duitse koning Arnulf
bevestigde diens positie in 889 door de schenking van koningsgoederen. 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 en ondersteunden daarmee hun aanspraken op alle Friese gebieden.
Vooral in de 12de en 13de eeuw vonden belangrijke uitbreidingen van het
graafschap plaats, vooral onder graaf Floris V. Hij en zijn opvolgers profiteerden
van de zwakke positie van de bisschop van Utrecht en wisten onder andere Amstelland
aan hun machtsgebied toe te voegen. Aan de monding van de Vecht bij Muiden liet
Floris het Muiderslot bouwen. Gooiland verwierf hij van de St.-Vitusabdij te Elten
(D).
In het noorden vonden meerdere pogingen tot inlijving van de Friese gebieden
plaats. Graaf Willem II sneuvelde daarbij in 1256 bij Hoogwoud. Pas in 1289 lukte
het Floris V West-Friesland definitief te onderwerpen. Om zijn nieuwe bezit te
controleren liet hij een aantal dwangburchten bouwen, zoals bij Oudorp, Wijdenes,
Nuwendoorn en Medemblik. Ten oosten van het Vlie waren de Hollandse graven
minder succesvol. Symbolisch was het sneuvelen van graaf Willem IV bij Stavoren
in 1345. Binnen het graafschap steunde de machtspositie van de graven primair op
hun eigen goederenbezit. Dat bestond uit een aantal domeinen (‘villae’), landgoederen
met boerderijen die vanuit een centrale hof (later een kasteel) werden beheerd. Bij
zulke grafelijke hoven ontwikkelden zich later soms steden, zoals Haarlem en Leiden.
De graven stelden rentmeesters aan voor de financiële administratie 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. Doorgaans waren de baljuws tevens dijkgraaf.
In het grafelijke hof in Den Haag verrichten klerken de administratieve controle.
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. Ook door het uitsterven van belangrijke geslachten vielen bezittingen toe
aan de graven van Holland. Zo kwamen de omvangrijke bezittingen van de vrijwel
autonome graven van Blois (onder andere Beverwijk, Wijk aan Zee, Spaarnwoude)
in 1397 in hun bezit.

Achter de duinen
Tot omstreeks het jaar 1000 woonde de bevolking hoofdzakelijk in het duinengebied
langs de kust en op de oeverwallen langs de rivieren. Achter de duinen strekte zich
een groot en vrijwel onbewoond veengebied uit. Pas nadat de natuurlijke afwatering
via onder andere 't Vlie en de Middenleek verbeterde, werd daar op sommige plaatsen
bewoning mogelijk, zoals rond Medemblik en Schagen.
Vanaf de 10de eeuw brachten vrije boeren als kolonisten het uitgestrekte
veengebied in cultuur. Dit gebeurde meestal onder leiding van de graaf van Holland
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of de bisschop van Utrecht, maar bijvoorbeeld in Waterland zullen lokale
samenwerkingsverbanden aan de basis van de ontginning hebben gestaan. Deze
‘Grote Ontginning’ speelde zich in Noord-Holland hoofdzakelijk in de 11de en 12de
eeuw af.
De ontginningstechniek was simpel. Om het veen te ontwateren werden op
regelmatige afstand van elkaar evenwijdige sloten gegraven, waardoor langwerpige
kavels ontstonden, meestal loodrecht op natuurlijke waterlopen. Het resultaat was
het ‘typisch Hollandse’ slagenlandschap. De ingrepen in het natuurlijke milieu hadden
onvoorziene gevolgen. Door de ontwatering klonk de veengrond in en oxideerde de
bovenlaag. De bodem daalde en de natuurlijke afwatering werd steeds moeilijker.
Aanvankelijk loste men dit probleem op door sloten uit te diepen en dijken en kaden
aan te leggen. Later werden ook sluizen en dammen met spuisluizen gebouwd. Toen
deze oplossingen aan het einde van de middeleeuwen tekortschoten, werden polders
ingericht en met behulp van windmolens met schepraderen (later vijzels) droog
gemalen.
Vanwege het dalende maaiveld groeide ook de dreiging van het buitenwater. Een
grote stormvloed brak in 1170 de veenrug tussen Enkhuizen en Stavoren, waardoor
het bescheiden Almere uitgroeide tot de Zuiderzee. Deze vormde een voortdurende
bedreiging. In West-Friesland werd daarom de 115 kilometer lange Westfriese
Omringdijk aangelegd, die gereedkwam in het midden van de 13de eeuw. Behalve
tegen de Zuiderzee beschermde deze ook tegen de grote binnenmeren. Ook elders
werden dijken gebouwd.
Op de ontgonnen gronden werd aanvankelijk graan verbouwd. Door de
verslechterende waterstaatkundige omstandigheden werd rendabele graanbouw
vrijwel onmogelijk. Steeds meer boeren moesten overgaan op de veeteelt. Al snel
produceerden ze zoveel boter en kaas dat export naar de omliggende gebieden
mogelijk werd. Met de inkomsten daaruit konden de toenemende graanimporten
bekostigd worden.
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Ontstaan der steden
Gunstig gelegen nederzettingen profiteerden van de groeiende handel in agrarische
producten. Naast Medemblik, de enige belangrijke handelsplaats in de vroege
middeleeuwen, groeiden andere plaatsen uit tot steden. Deze lagen dikwijls op plaatsen
waar veenriviertjes waren afgedamd en schepen ‘overgetoomd’ of goederen
overgeslagen moesten worden. Plaatsnamen als Amsterdam, Edam en Monnickendam
herinneren daaraan. De directe toegang tot het water bood bestaansmogelijkheden
in de handel en visserij, en stimuleerde de scheepsbouw, die veel werk opleverde in
toeleveringsbedrijven als houtzagerijen, touwslagerijen en zeildoekweverijen.
Behalve door hun economische activiteiten onderscheidden deze kleine steden
zich van het omliggende platteland door hun karakteristieke bebouwing (stadsmuren,
stadhuizen, waaggebouwen) en bestuur. Hun afwijkende positie werd vastgelegd in
stadsrechten, waarin bestuurlijke zelfstandigheid, marktrechten en de bouw van een
omwalling werden toegestaan. De eerste verleningen van stadsrechten in
Noord-Holland vonden rijkelijk laat plaats: Haarlem in 1245, Alkmaar in 1254,
Medemblik in 1289 en in de jaren daarna Beverwijk (1298) en Amsterdam (kort na
1300). Plaatsen als Enkhuizen, Hoorn, Edam en Naarden waren pas in de jaren
1355-'57 aan de beurt.
De steden oriënteerden zich al vroeg buiten de eigen regio. Toen de zee in de loop
van de middeleeuwen veiliger werd, nam de overzeese handel snel toe. In Hoorn
ontstond een levendige handel in vee, bier en laken. Haarlem werd een belangrijke
bierexporteur. De internationale oriëntatie bood economische groeimogelijkheden,
waarvan de steden konden profiteren dankzij een toenemend arbeidsaanbod. Hiervoor
zorgde de migratie vanaf het platteland, waar overbevolking was ontstaan door de
omschakeling van de arbeidsintensieve graanteelt op de arbeidsextensieve veeteelt.

De Bourgondisch-Habsburgse tijd
Conflicten binnen de grafelijke familie leidden herhaaldelijk tot strijd binnen het
graafschap. Nadat het huis van Beieren in 1345 aan de macht was gekomen,
ontstonden twee kampen, de Kabeljauwen en de Hoeken, die elkaar langdurig
bestreden. De Hoekse en Kabeljauwse twisten richtten een deel van de adel te gronde.
Voor de steden was in deze tijd een steeds belangrijker politieke rol weggelegd.
Een nieuw dynastiek conflict betekende uiteindelijk het einde van de Hollandse
zelfstandigheid. Bij de Zoen van Delft (1428) werd gravin Jacoba van Beieren
gedwongen de hertog van Bourgondië, Filips de Goede, als opvolger te erkennen.
In 1433 vond de opvolging plaats en ging het graafschap, net als Brabant en
Vlaanderen, deel uitmaken van de Bourgondische erflanden.
De hertogen van Bourgondië probeerden de eenheid van hun gebieden te
bevorderen door de oprichting van overkoepelende organen. Zo kwamen de
afgevaardigden van de regionale Statenvergaderingen sinds 1464 voor politiek overleg
bijeen in de Staten-Generaal. Holland werd vertegenwoordigd door de Staten van
Holland die, net als het Hof van Holland, waren voortgekomen uit de oude grafelijke
raad. Voorzitter van de Hollandse Statenvergadering was de stadhouder van Holland
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en Zeeland. De Bourgondiërs hadden deze functie ingesteld om toezicht te kunnen
houden.
In de Staten van Holland waren de adel (ridderschap), de steden en soms de
geestelijkheid vertegenwoordigd. Later verdween de geestelijkheid uit de Staten. De
ridderschap beschouwde zich als vertegenwoordiger van het platteland.

Kunstschilder Maarten van Heemskerck liet in 1570 deze obelisk oprichten voor zijn in 1535 gestorven
vader Jacob Willemsz van Veen (1977)
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Net als in diverse andere Noord-Hollandse kerken hangt in de Herv. kerk te Schermerhorn een
scheepsmodel (1984)

Naarmate de steden belangrijker werden als geldverschaffers nam hun politieke
invloed toe. Aanvankelijk vier, later zes grote steden (Dordrecht, Leiden, Delft,
Gouda, Amsterdam en Haarlem) speelden een hoofdrol. Tot 1543 waren ook de
kleine steden toegelaten tot de Statenvergadering, maar die maakten daar zelden
gebruik van.

Nieuwe machthebbers
De Beeldenstorm in de zomer van 1566 deed in Noord-Holland alleen Amsterdam
aan. Ondanks deze ogenschijnlijke rust vond de Opstand ook ten noorden van het IJ
weerklank. Hoewel de victorie bij Alkmaar nog moest plaatsvinden (1573), waren
vrijwel alle steden uit het Noorderkwartier en West-Friesland in juli 1572
vertegenwoordigd bij de eerste ‘vrije’ vergadering van de Staten van Holland. Pas
nadat ook Amsterdam zich in 1578 aan de zijde van de opstandelingen had geschaard,
was het pleit definitief beslecht. In 1579 sloten de opstandige gewesten en steden
een verdrag, de Unie van Utrecht, waarin de nieuwe verhoudingen waren vastgelegd.
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 veruit machtigste
gewest domineerde Holland de zaken. Tijdens de Republiek berustte de macht in
Holland bij de Staten van Holland. Deze bestond uit twee standen, de ridderschap
en de steden. De ridderschap telde twaalf leden en vulde zichzelf aan door coöptatie
uit adellijke kring. Van de steden waren er achttien met een stem, waarvan negen in
het huidige Noord-Holland: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Edam, Enkhuizen,
Hoorn, Medemblik, Monnickendam en Purmerend. 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 hij alom
tegenwoordig. Ook speelde hij een leidende rol in de buitenlandse politiek van de
Republiek. De stedelijke regenten waren de feitelijke machthebbers in Holland. Veel
bestuurlijke geslachten werden rijk in de handel, maar trokken zich daaruit terug.
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Hun geld investeerden ze vooral in politieke ambten, overheidsleningen en onroerend
goed. Een bijzonder lucratieve belegging bleken de aandelen van de in 1602
opgerichte Verenigde Oostindische Compagnie, met kamers in Amsterdam, Enkhuizen
en Hoorn. De regenten toonden hun status door het bezit van grote patriciërshuizen
in de binnensteden, bijvoorbeeld aan de Amsterdamse grachten. Een buitenhuis op
het platteland in Kennemerland of in de Gooi- en Vechtstreek, bijvoorbeeld bij het
nieuwe dorp 's-Graveland, verhoogde hun prestige.

Gouden tijden
In de 16de eeuw nam de bevolkingsomvang in Noord-Holland fors toe. De
economische groei die daaraan ten grondslag lag, zette na de oorlogsjaren versterkt
door.
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Overzeese handel, onderlinge handel, visserij, nijverheid en landbouw droegen
allemaal bij aan de groei. Naast de kooplieden profiteerden ook ambachtslieden,
kleine middenstanders en arbeiders. De grote vraag naar arbeid betekende dat de
werkloosheid laag bleef. Dankzij een voor die tijd uitstekend stelsel van sociale
voorzieningen trof ook de sociaal zwakkeren een beter lot dan in de omliggende
staten. Deze ‘Gouden Eeuw’ begon rond 1580 en hield aan tot rond 1670.
Een aantal belangwekkende innovaties lag mede ten grondslag aan de groei. In de
scheepvaart was dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van de haringbuis en het fluitschip,
waarvan de eerste vermoedelijk in 1595 in Hoorn werden gebouwd. Voor de
scheepsbouw was de uitvinding van de mechanische houtzagerij (1594) van belang.
De industriële toepassing van windmolens nam een grote vlucht en deze werden
ingezet bij onder andere de oliewinning uit zaden, de fabricage van buskruit, papier
en verf, en in de textielnijverheid (volmolens). Wind en turf leverden goedkope
energie die een groot concurrentievoordeel gaf ten opzichte van de omliggende
landen. Van de economische groei profiteerden de steden het meest. Hun marktfunctie
werd versterkt door de enorme toename van de agrarische productie. Deze was mede
een gevolg van de uitbreiding van het landbouwareaal na de inpoldering van veel
grote meren. Het droogleggen daarvan was op zich niets nieuws (de Burghornpolder
bij Schagen dateerde uit 1461), maar de verbeterde bemalingsmogelijkheden maakten
het nu mogelijk grote en diepe meren aan te pakken. Stedelijke investeerders
financierden de projecten, zoals de inpoldering van de Zijpe- en Hazepolder
(1596-'97), de Beemster (1609-12), de Purmer (1622), de Wijde Wormer (1624) en
de Schermer (1631-'35).
De meerderheid van de bevolking woonde destijds in steden. Zowel ten noorden
als ten zuiden van het IJ groeiden deze enorm. Amsterdam ontwikkelde zich tot de
belangrijkste handelsstad van Europa en haar bevolkingsomvang nam toe van 30.000
(1570) tot 220.000 (1670). Meerdere stadsuitbreidingen waren nodig om de mensen
te huisvesten. Ook Haarlem groeide spectaculair tot bijna 40.000 inwoners in het
midden van de 17de eeuw. In de Spaarnestad kwam stadsuitbreiding echter pas tot
stand na 1670, toen de bevolking al niet meer groeide.
De bevolkingsgroei was vooral het gevolg van omvangrijke immigratie na 1575.
Vooral uit de Zuidelijke Nederlanden en de Duitse staten kwamen enorme aantallen
nieuwkomers. Veel stadsbesturen spanden zich in om deze mensen naar hun stad te
lokken door transport, bouwgrond en fiscale vrijstellingen aan te bieden. Dankzij de
calvinistische immigranten kende de nieuwe Nederduitsgereformeerde kerk een
snelle groei. Voor de Franstaligen werden in meerdere steden Waals-gereformeerde
kerken ingericht. Daar konden later ook de hugenoten terecht, die vooral na 1680 uit
Frankrijk kwamen.
Van de andere religieuze gezindten hadden de doopsgezinden al vroeg een grote
aanhang in Noord-Holland. Lutheranen en joden waren sinds de 17de eeuw vooral
goed vertegenwoordigd in Amsterdam en omgeving. Ook hun aantal groeide door
immigratie. Katholieken bleven overal aanwezig. Meestal vormden ze een kleine
minderheid van de bevolking, maar in Kennemerland waren ze lokaal vaak sterk
vertegenwoordigd. Ze kwamen aanvankelijk clandestien bijeen in woonhuizen, die
ze uitbouwden tot schuilkerken. Later vond steeds openlijker kerkenbouw plaats.
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Regionale tegenstellingen
Het einde van de Gouden Eeuw trof West-Friesland al in het midden van de 17de
eeuw. De bevolkingsontwikkeling stagneerde en een daling zette in. Vooral in
Enkhuizen, dat getroffen werd door de neergang van de haringvisserij, was deze
dramatisch. Ook op het platteland ging het minder toen de boeren te maken kregen
met stagnerende en later ook dalende landbouwprijzen tijdens de ‘Agrarische
Depressie’ (1660-1760). Noodgedwongen pasten ze hun bedrijfsvoering aan. Zo
werden inwonende knechten vervangen door seizoenarbeiders uit het oosten. De teelt
van een handelsgewas als hennep, waarvan de vezel werd gebruikt voor touw en
zeildoek, verdween omdat import voortaan goedkoper was.
De intredende malaise was niet algemeen. Veeleer was sprake van een concentratie
van de groei in Amsterdam en de Zaanstreek. In de laatstgenoemde regio vond een
belangrijke industriële concentratie plaats, waarvan de scheepsbouw met haar
toeleveringsbedrijven de motor vormde. Typerend was het grootschalige gebruik
van industriemolens, waarvan het aantal in de Zaanstreek groeide van 128 in 1630
tot 584 in 1731. De opkomst van de Zaanse industrie ging deels ten koste van die in
Edam en andere steden.

Armoe troef
Vanaf omstreeks 1730 werden ook Amsterdam en de Zaanstreek getroffen door grote
problemen. Zo was er het voortdurende probleem van de verzanding van de havens,
waardoor Zaandam ondanks baggerwerkzaamheden steeds moeilijker bereikbaar
werd voor zeeschepen. Ook Amsterdam legde grote bedragen neer om zandplaten
als Pampus voor haar haven weg te halen. Desondanks ging het slecht met de
hoofdstad. Net als in de Zaanstreek werden de bestaansmogelijkheden er geringer
en liep de bevolkingsomvang fors terug. Vooral omstreeks 1800 was de armoede
groot.
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Kaart van de gehele provincie Holland in 1740. In het midden is het nog niet drooggemalen
Haarlemmermeer zichtbaar. De afgebeelde eilanden Vlieland en Urk zijn in 1942 aan andere provincies
overgegaan

Een probleem dat in heel Noord-Holland vanaf 1730 de kop opstak was de
paalworm, die het hout van de sluizen en zeedijken aantastte. Om de dijken te redden
moesten de houten palissades vervangen worden door stenen beschoeiingen. Deze
buitengewoon kostbare operatie werd pas in de 19de eeuw voltooid.

Noord- en Zuid-Holland uiteen
In 1795 trokken Franse troepen over de bevroren grote rivieren en viel de oude
Republiek. Het nieuwe bewind stelde nieuwe regels in, zoals de vrijheid van
godsdienst en de vrijheid van bedrijf. De gilden werden opgeheven. Bovendien 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
departementen Amstelland en Maasland. Deze verdeling bleef in feite gehandhaafd
na het vertrek van de Fransen. Hoewel er sprake was van één provincie, voorzagen
de grondwetten van 1814 en 1815 in twee gouverneurs en twee colleges van
Gedeputeerde Staten. De scheiding tussen Noord-Holland en Zuid-Holland werd
echter pas bij de grondwetswijziging van 1840 definitief.
In 1840 telde Noord-Holland 443.000 inwoners, ruim 15 procent van de
Nederlandse bevolking. Sinds het vertrek
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In het polderhuis van Wieringerwaard bevindt zich een voor Noord-Holland kenmerkende betegelde
schouw met smuiger (1970)

van de Fransen was het inwonertal van de (nieuwe) provincie met circa veertig
procent toegenomen, een groei die trager was dan elders. Van explosieve groei was
alleen sprake in Den Helder, dat sinds 1822 officieel thuishaven van de marine was.

Nieuw elan
Het probleem met de bereikbaarheid van de havens via de Zuiderzee werd in de 19de
eeuw anders aangepakt. Na het graven van het Noordhollands Kanaal (1824) en het
Noordzee Kanaal (1876) kon vanaf de Noordzee binnendoor naar Amsterdam en
Zaandam gevaren worden. De aanleg van deze kanalen ging samen met nieuwe
omvangrijke inpolderingen (zoals Koegras, IJpolders, Wijkermeer). In totaal werd
in de 19de eeuw 30.000 hectare drooggemalen. De totstandkoming van het Noordzee
Kanaal vormde bovendien de aanleiding voor de aanleg van havens bij IJmuiden en
Velsen. Deze faciliteerden de aanvoer van grondstoffen, wat een doorslaggevende
rol speelde bij de vestiging van de Hoogovens in Velsen in 1918.
In de tweede helft van de 19de eeuw groeide Noord-Holland sneller dan de rest
van Nederland. De bevolking verdubbelde. De groei concentreerde zich vooral in de
ste-
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den, waar de handel en de toenemende industriële bedrijvigheid volop
werkgelegenheid boden. Als industrieel concentratiegebied beleefde de Zaanstreek
een nieuwe bloeiperiode. Ook Amsterdam kende vanaf 1870 zo'n sterke groei dat
wel is gesproken van een ‘tweede Gouden Eeuw’. De crisis van de jaren dertig in de
20ste eeuw maakte er een einde aan. In de tussentijd was de stad gegroeid van 264.000
inwoners in 1869 naar 757.000 in 1930.

Tot het in 1943-'44 op last van de Duitsers gesloopte deel van Zandvoort behoorde ook deze in 1881
gebouwde mondaine winkelpassage (circa 1920)

Groeiende mobiliteit
In september 1839 reed de eerste trein van Haarlem naar Amsterdam. Vier jaar later
werden Den Haag en Utrecht via het spoor met Amsterdam verbonden. In de loop
van de 19de eeuw kregen vrijwel alle belangrijke steden een aansluiting op het
spoorwegnet. Door lokaalspoorwegen en tramverbindingen werden later ook steeds
meer kleinere gemeenten met elkaar verbonden. Familiebezoek en
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dagtoerisme kwamen binnen het bereik van steeds meer mensen. Uitstapjes naar de
kust werden populair. Zandvoort behoorde tot de eerste badplaatsen van Nederland.
Later volgden Egmond en Bergen.
De snelle groei van de steden ging samen met een groeiende scheiding tussen rijk
en arm. In de oude wijken heersten slechte woon- en leefomstandigheden.
Onhygiënische toestanden leidden tot besmettelijke ziekten als cholera, pokken en
difterie. Dankzij de inzet van progressieve medici werden waterleidingen, rioleringen,
vuilafvoer en andere verbeteringen ingevoerd. Met de Woningwet (1901) nam men
de sanering van krottenwijken in de binnensteden ter hand.
Terwijl de binnensteden deels verkrotten, breidden de steden zich aan de buitenkant
uit met fraaie villawijken voor het gegoede deel van de bevolking. Vooral in de 20ste
eeuw gebeurde dat dikwijls in samenhang met de annexatie van landelijke
randgemeenten. Zo werden in 1921 Buiksloot, Nieuwendam, Watergraafsmeer en
Sloten bij Amsterdam gevoegd en kreeg Haarlem in 1927 Schoten en Spaarndam
erbij.
Dankzij de nieuwe vervoersmogelijkheden konden mensen

Bedrijvigheid met binnenschepen aan de Luttik Oudorp te Alkmaar rond 1900

verder van hun werk gaan wonen. De eerste forensen verschenen op het toneel en
hun aantal nam toe. Hilversum groeide snel en villadorpen als Aerdenhout,
Bloemendaal en Bussum trokken veel gegoede stadsburgers. Nieuwe
vervoersmiddelen als omnibussen, fietsen en later personenauto's versnelden deze
ontwikkeling.
In het begin van de twintigste eeuw maakte de uitvinding van het vliegtuig een
geheel nieuwe vorm van mobiliteit mogelijk. In 1910 en 1911 vonden de eerste
(pioniers)-vluchten plaats boven Amsterdam en Haarlem. Tien jaar later vlogen
burgervliegtuigen op internationale verbindingen vanaf de militaire terreinen van
Schiphol en De Kooy bij Den Helder. Later volgden vanaf Schiphol binnenlandse
vluchten op steden als Eindhoven en Groningen.

Zee wordt polder
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In 1916 leidde een hevige storm tot watersnood. Grote delen van Noord-Holland
stonden onder water. Als reactie daarop werd twee jaar later de Wet tot Afsluiting
en Drooglegging der Zuiderzee aangenomen. In 1921 begon de aanleg van de
Afsluitdijk, die in 1932 gereedkwam.
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Daarmee bestond voor het eerst sinds de 12de eeuw weer een rechtstreekse verbinding
over land met Friesland. Als onderdeel van het project werd de Wieringermeerpolder
als eerste echte Zuiderzeepolder aangelegd (1927-'30). Daarbij werd bijna 20.000
hectare zee omgezet in land. Het was de laatste grote inpoldering in Noord-Holland.
Na de totstandkoming van de Noordoostpolder en de beide Flevopolders zijn plannen
tot de aanleg van de Markerwaard als laatste IJsselmeerpolder niet uitgevoerd.

De Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen veel Amsterdamse haveninstallaties verloren.
Ook Velsen had zwaar te lijden. De Duitsers sloopten vele huizen om een vrij
schootsveld te hebben bij de verdediging van de haven van IJmuiden. Later ontstond
grote schade door geallieerde bombardementen op de Duitse stellingen. Vanwege
het belang van de Hoogovens is na de oorlog haast gemaakt met de wederopbouw
van Velsen-IJmuiden. Ook Schiphol moest opnieuw worden opgebouwd. Dankzij
de opkomst van de burgerluchtvaart sinds de jaren vijftig is de luchthaven zodanig
gegroeid dat de rijksoverheid aan Schiphol de status van economische ‘mainport’
verleende. De groei van het individueel wegvervoer stimuleerde na de oorlog het
forensisme, dat grote vormen aannam. In veel dorpen verrezen nieuwbouwwijken
naast de oude kern. De bewoners kwamen dikwijls uit de grote steden, waar ze nog
steeds werkten. Die grote steden breidden zich door annexaties nog steeds uit ten
koste van de omliggende gemeenten, maar zagen hun inwonertal na 1960 teruglopen.
Zo vertrokken Amsterdammers in grote aantallen naar de groeisteden Amstelveen,
Purmerend, Hoorn, Lelystad en later Almere. Hun plaats werd grotendeels ingenomen
door immigranten uit het Middellandse-Zeegebied en uit de (voormalige) koloniën.
De verstedelijking van het platteland heeft niet tot eenvormigheid geleid. Zo heeft
vooral het noordelijke deel van de provincie een landelijk en agrarisch karakter
behouden. Ook Het Gooi is er, ondanks de groei van Hilversum (en Bussum) als
mediacentrum, in geslaagd een eigen gezicht te behouden. En voor veel buitenlandse
toeristen zijn Volendam, Marken en de Zaanse Schans nog steeds beeldbepalend
voor Holland.
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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

Aan de uit de 11de of 12de eeuw daterende kerk van Oosterland op het vroegere eiland Wieringen
zijn de voor het romaans kenmerkende rondboognissen en lisenen zichtbaar. Het in 1828 afgebroken
koor is in 1990-'95 herbouwd (1995)

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 nagenoeg geen zichtbare resten
bewaard. De in 922 gestichte belangrijke St.-Adelbertabdij te Egmond-Binnen is
geheel verdwenen en van de in de 8ste eeuw gestichte Noord-Hollandse moederkerken
te Heiloo, Velsen en Petten verdween de laatstgenoemde in 1421 in zee. Van de kerk
te Heiloo stamt een deel van het schip nog uit de 12de eeuw. Romaanse resten
bevinden zich aan de kerk van Velsen in de vorm van drie dichtgezette
rondboogvensters in de noordmuur van het 12de-eeuwse tufstenen schip. Eveneens
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romaans zijn de tufstenen resten van het schip van de kerken te Oosterend op Texel
(11de of 12de eeuw) en Castricum (eind 12de eeuw). Opmerkelijk is ook de kerk
van Oosterland op Wieringen, waarvan het rond 1100 gebouwde tufstenen schip bij
een restauratie in 1990-'95 zijn in 1828 afgebroken apsis herkreeg. In het grensgebied
met Utrecht bevinden zich de tufstenen kerktorens van Nederhorst den Berg (12de
eeuw), Muiden (tweede helft 12de eeuw) en Weesp (13de eeuw). Laat-romaans zijn
de deels tufstenen toren van de kerk te Hippolytushoef (begin 13de eeuw) en de
kerktorens te Limmen (13de eeuw) en Uitgeest (begin 14de eeuw). Uit het eerste
kwart van de 13de eeuw dateert de bakstenen toren van Spaarnwoude, die is voorzien
van rondboogfriezen (het bovenste fries dateert uit de 15de eeuw). Vroeg-gotisch
van vorm zijn de 14de-eeuwse koorpartijen van de kerken te Nederhorst den Berg
en Warmenhuizen (verhoogd 15de eeuw). Ook het met tufsteen beklede gotische
koor met smalle spitsboogvensters van de kerk
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In de 15de-eeuwse (Herv.) Grote of St.-Nicolaaskerk te Monnickendam zijn de natuurstenen zuilen
voorzien van gotische koolbladkapitelen. Verder valt op dat schip en zijbeuk in hoogte gelijk zijn,
zoals dat bij hallenkerken gebruikelijk is (1970)

te Hippolytushoef is vermoedelijk 14de-eeuws. Hetzelfde geldt voor de kerk van
Schellinkhout.
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 Alkmaar is hier het beste voorbeeld van. Tussen 1470 en 1521 verrees
de huidige laat-gotische kerk, waarvan de bouw vanaf 1497 door de Mechelse
bouwmeester Anthonis I Keldermans werd geleid. De zijbeuken en de kooromgang
worden door stenen gewelven gedekt, maar het middenschip niet. Rekening houdend
met de minder draagkrachtige Hollandse bodem werd gewichtsbesparing bereikt
door daar houten gewelven toe te passen. De houten gewelven en het ontbreken van
luchtbogen maken dat men bij deze ‘aangepaste’ kerken over kustgotiek spreekt. De
Grote Kerk van Haarlem is hier ook een voorbeeld van. De bouw van transept en
schip (voltooid 1448) geschiedde onder leiding van de Antwerpse bouwmeester Evert
Spoorwater. Ook de koolbladkapitelen in het schip (1390) van de Oude Kerk te
Amsterdam staan in deze Brabantse traditie. In die bouwfase kregen de zijbeuken
dezelfde hoogte en breedte als het schip, het kenmerk van een hallenkerk. De grote
kerken van Monnickendam en van Edam (beide rond 1500) zijn eveneens voorbeelden
van hallenkerken. Andere voorbeelden uit die tijd zijn de Enkhuizer Westerkerk en
de Hoornse Noorderkerk.
Een andere laat-gotische variant is het hallentype zoals ontstaan bij de verbouwing
van het schip van de St.-Jacobskerk in 's-Gravenhage (1434-'55). Elke travee van de
zijschepen heeft een topgevel met venster. Dwars op de lengteas van de kerk strekt
zich inwendig een houten
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tongewelf uit. De Oude Kerk in Amsterdam kreeg in 1448-'55 een kooromgang in
deze vorm en vervolgens voorzag men de beide zijbeuken begin 16de eeuw elk van
vier dwarskapellen met dwarskap en topgevel. Deze vorm is ook nog terug te vinden
aan de in 1549 vernieuwde Herv. kerk van Aalsmeer.
Tot de eind 15de, begin 16de eeuw opgetrokken laat-gotische kerken behoren de
eenbeukige kerk van Lambertschaag (circa 1500) en de kruiskerken te Oosthuizen
(1511-'18) en De Rijp (1529-'38). Noemenswaardig zijn verder de in 1530
toegevoegde rijke laat-gotische torenbekroning van de Haarlemse Bakenesserkerk
en de dominante kerktoren van Ransdorp (1502-'49), die overeenkomsten vertoont
met die in Loenen (U).
Tot de profane gotische bouwkunst behoren de kort na 1280 als dwangburcht
gebouwde kastelen te Muiden en Medemblik. Het Muiderslot kreeg in 1369-'73 zijn
huidige gotische vorm; het uiterlijk van kasteel Radboud te Medemblik is vooral het
resultaat van latere restauraties. De gotische delen van het Haarlemse stadhuis zijn
door latere verbouwingen grotendeels aan het zicht onttrokken. Aan het tussen 1509
en 1520 gebouwde Alkmaarse stadhuis zijn wel gotische delen zichtbaar gebleven.
De Spaarnwouderpoort te Haarlem (tweede kwart 15de eeuw) heeft een robuuste
gotische hoofdvorm met een laat-15de-eeuwse voorpoort. Rijker vormgegeven is de
in 1532-'34 in laat-gotische stijl gebouwde Hoornse Hoofdtoren, waarin kanonnen
konden worden opgesteld. Een vergelijkbare geschutsfunctie heeft de in 1540
gebouwde Dromedaris te Enkhuizen, waar zich de architectuur van de nieuwe tijd
al aandient.

De H. Grafkapel van de Oude Kerk te Amsterdam heeft een rond 1545 toegevoegde geveltop in vroege
renaissance-stijl in de vorm van een aedicula met pseudo-corinthische kapitelen

Renaissance en maniërisme
Vanaf 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
van de tijd geregeld herschikt en aangepast. Vroege renaissance-vormen tonen de
fraaie koorhekken in de Grote Kerk te Naarden (1531), de Enkhuizer Westerkerk
(1542) en de Grote Kerk te Monnickendam (1562-'63). Kenmerkend voor deze vroege
vormen zijn ook de verdiepte pilasters van het woonhuis Mient 31 te Alkmaar en de
natuurstenen zuilen op de binnenplaats van kasteel Assumburg te Heemskerk (beide
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circa 1546). Een aedicula met schelpvormige bekroning heeft de gevel van de H.
Grafkapel van de Oude Kerk te Amsterdam (circa 1545). Al iets meer aan de lokale
situatie aangepast zijn de gevels van de waag te Enkhuizen (1559) en het
St.-Jansgasthuis te Hoorn (1563). Deze assimilatie van Italiaanse renaissancevormen
met de traditionele bouwwijze werd ontwikkeld in Antwerpen ten tijde van de bouw
van het stadhuis aldaar (1561-'65). De hieruit voortvloeiende bouwstijl heet
maniërisme en wordt gekenmerkt door de rijke toepassing van ornamentiek met
zuilen en pilasters, alsmede door de afwisseling van baksteen met natuurstenen
speklagen en het gebruik van band- en rolwerk. Bij de aan Joost Jansz Bilhamer
toegeschreven Oosterpoort te Hoorn (1578) is de combinatie van dorische pilasters
met horizontale banden goed zichtbaar. Deze wijze van geleding in combinatie met
een uitbundige natuursteendecoratie maakt de Haarlemse vleeshal (1602-'04; Lieven
de Key) tot het meest archetypische voorbeeld van het maniërisme. Andere goede
voorbeelden zijn de raadhuisjes van Graft (1613), De Rijp (1632) en Grootschermer
(1639). Aan het grotere stadhuis van Naarden (1601) domineren, net als bij veel
woonhuizen, vooral de speklagen en de trapgevels, en spelen de natuursteenblokken
met maniëristische decoraties een ondergeschikte rol. Bij de uitbouw van het
Haarlemse stadhuis (1633; mogelijk Salomon de Bray) treden de zuilenorden weer
meer op de voorgrond.
Een eigen positie wordt ingenomen door de Amsterdamse stadsbouwmeester
Hendrick de Keyser, wiens rijk uitgevoerde torens van de Zuiderkerk (1603-'14) en
de Westerkerk (1620-'37), alsmede de bekroningen van de Montelbaanstoren (1606)
en de Munttoren (1620) gezamenlijk nog steeds het Amsterdamse stadssilhouet in
belangrijke mate bepalen. Zijn wat zware maar rijke decoratie-opvatting is ook
zichtbaar aan het Bartolottihuis (Herengracht 170-172; circa 1618) en aan het Huis
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Kenmerkend voor het maniërisme is het afwisselend gebruik van baksteen en natuursteen, zoals hier
in de pilasters van de topgevels van het stadhuis te Graft uit 1613

met de Hoofden (Keizersgracht 123; 1621-'22). Vooral in zijn late werk is de overgang
van maniërisme naar classicisme zichtbaar. Net als bij alle stijlen is die overgang
overigens nooit scherp te trekken. Zo bezit de Haarlemse waag (1597-'99) zowel een
classicistische robuustheid als sobere maniëristische vormen. Bij de vergelijkbare
Hoornse waag (1608-'09) treden de maniëristische vormen sterker op de voorgrond.
Het Hoornse Statencollege (1631-'32) met zijn rijk gedetailleerde gevel is een goed
voorbeeld van het doorlopen van de maniëristische traditie, het laat-maniërisme.
Ook de herenbank in de kerk van Aartswoud (1641) werd in die stijl gesneden.

Classicisme
In het tweede kwart van de 17de eeuw kwam de nadruk te liggen op symmetrische
gebouwen met frontons en zuilenordes (in de vorm van pilasters). Een vroeg voorbeeld
is het in 1625 door Jacob van Campen te Amsterdam gebouwde en later ingrijpend
verbouwde Coymanshuis ((Keizersgracht 177). Het meest sprekende voorbeeld van
de classicistische stijl is het eveneens door Van Campen ontworpen Amsterdamse
stadhuis op de Dam (sinds 1808 Koninklijk Paleis). De bouw begon in 1648 en werd
in 1665 voltooid onder Daniël Stalpaert. Ook de Wester- of Koepoort te Enkhuizen
(1649-'54) is met zijn kolossale dorische pilasters een goed voorbeeld van classicisme.
Voor de protestantse eredienst bouwde men kerken met een centraliserende
plattegrond, zoals de door Van Campen ontworpen Haarlemse Nieuwe Kerk
(1645-'49). De hier toegepaste ingezwenkte steunberen verwijzen naar de bijbelse
tempel van Salomo, zoals gereconstrueerd in een boek van de Spaanse jezuïeten Juan
Battista Villalpando en Jeronimo Prado (1596-1604). Hetzelfde motief gebruikte
Stalpaert bij de kerken van 's-Graveland (1657-'58) en de Amsterdamse Oosterkerk
(1669-'71).
Met souterrain, kolossale ionische pilasters en een afsluitend fronton ontwierp
Pieter Post het Gemeenlandshuis van Rijnland te Halfweg (1645-'47). Een zelfde
gevelopbouw heeft het gebouw van de Amsterdamse Admiraliteit (1661-'62; Willem
Jacobsz van de Gaffel) en nog rijker uitgevoerd is het voor de rijke kooplieden Louis
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en Hendrick Trip gebouwde Trippenhuis te Amsterdam (1660-'62; Justus Vingboons).
Justus' broer Philips Vingboons specialiseerde zich vooral in het ontwerpen van
woonhuizen en buitenhuizen. In Amsterdam paste hij het brede model met kolossale
pilasters toe, zoals bij de herenhuizen Kloveniersburgwal 95 (1642) en Herengracht

Robuust van vorm en classicistisch van uiterlijk is de in 1649-'54 gebouwde Wester- of Koepoort te
Enkhuizen, waaraan in 1729-'30 een achtzijdige klokkentoren is toegevoegd
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412 (1664-'67). Maar zijn belangrijkste bijdrage lag in de vormgeving van het smalle
huis. Daarvoor ontwikkelde hij een gevel met een superpositie van pilasters, waarbij
het middenstuk doorloopt en samen met flankerende klauwstukken een halsgevel
vormt. Voorbeelden hiervan tonen Keizersgracht 319 (1639) en de Cromhouthuizen
(Herengracht 364-370; 1660-'62).
Van de in het derde kwart van de 17de eeuw ontstane strakke stijl van het
classicisme kent Noord-Holland enkele belangrijke voorbeelden. Bij de Amsterdamse
Portugees-Isr. synagoge (1671-'75) naar ontwerp van Elias Bouman zijn de
ingezwenkte pilasters - eveneens bedoeld als verwijzing naar de tempel van Salomo
- aan de bovenzijde nog nauwelijks als zodanig herkenbaar. Ingegeven door de
utilitaire functie liet Daniël Stalpaert pilasters geheel achterwege bij het 's-Lands
Zeemagazijn te Amsterdam (1655-'56). Adriaan Dortsman paste de strakke stijl toe
bij woonhuizen door de nadruk te leggen op de ingangspartij, de attieklijst en
horizontale voegen. Soms werden de gevels ‘afgezoomd’ met hoeklisenen, zoals bij
Keizersgracht 672-674 (1671-'72) en Amstel 216 (1671). Ook het stadhuis van
Enkhuizen (1686-'94) is een rijk en laat voorbeeld van deze stijl.

Lodewijkstijlen
Aan het eind van de 17de eeuw verschoof het culturele

In de regentessenkamer van het Geref. weeshuis te Enkhuizen staat deze door Pieter de Nicolo in
1740 in rijke Lodewijk XIV-stijl gesneden schouw (1978)

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. Naar ontwerp van de Franse
hugenoot Daniël Marot verrees het Amsterdamse Van Brants-Rushofje (1732-'34).
Het imposante herenhuis Herengracht 475 (1720) werd vroeger ook wel aan Marot
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toegeschreven. De mede door hem geïntroduceerde vormen zijn zichtbaar aan
Herengracht 539 (1718). Een gevel met pronkrisaliet en lambrekijns heeft Herengracht
520 (1726-'27) en deze vormgeving keert terug bij het buitenhuis Oostermeer bij
Ouderkerk aan de Amstel (1728). Coulon ontwierp het herenhuis Herengracht 495
(1739-'40) en mogelijk het smalle, rijker uitgevoerde Huize van Brienen (Herengracht
284; 1728-'30). Interessant is de Amsterdamse burgemeester Pieter Rendorp, die
voor zijn buitenplaats Marquette zelf een statige gevel ontwierp (1738-'41), evenals
een nieuwe gevel voor het Amsterdamse oudemannenhuis (1754-'57). Buiten de
hoofdstad vallen vooral de bijzonder rijke

De Amsterdams burgemeester Pieter Rendorp, tevens bezitter van kasteel Marquette, was een niet
onverdienstelijke architect-dilettant. Op grond van het ordeboek van Vignola ontwierp hij zelf de in
1738-'41 gebouwde statige oostvleugel met natuurstenen hoeklisenen en middenrisaliet (1980)
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gevels van de huizen Grote Oost 43 te Hoorn (1724) en Kruisstraat 45 te Haarlem
(1725) op, evenals de buitenplaats Beeckestein te Velsen (1716-'21), het stadhuis
van Edam (1737-'39) en de rijke schouw in het Enkhuizer Geref. weeshuis (1740).
De ontwikkeling van de Lodewijk-stijlen is goed te zien aan het Snouck van
Loosenhuis te Enkhuizen. Naast het middendeel in Lodewijk XIV-stijl verrees
gelijktijdig een tuinkoepel in rijke Lodewijk XV-stijl (1741-'42). Ter rechterzijde
bouwde men in 1786 een uitbreiding in Lodewijk XVI-stijl.
De overgang van de Lodewijk XIV- naar de Lodewijk XV-stijl met meer
asymmetrische details is zichtbaar aan de Herv. kerk te Westzaan (1740-'41; Jan van
der Streng). Asymmetrische details en plastische gevels in Lodewijk XV-stijl hebben
de Amsterdamse Nieuwe Sjoel (1750-'52; Gerard Frederik Maybaum) en de Evang.
Luth. kerk te Hoorn (1768-'69). De rijke patriciërswoning Noordeinde 5 te
Monnickendam (1746), met kuifvormige attiek, werd in 1814 als stadhuis ingericht.
Andere woonhuisvoorbeelden zijn Oudezijds Voorburgwal 215-217 te Amsterdam
(circa 1740) en Grote Oost 53 te Hoorn (midden 18de eeuw).
Rijke burgers in de Zaanstreek en Waterland lieten hun huizen veelal bouwen met
houten klokgevels in een combinatie van Lodewijk XV- en Lodewijk XVI-stijl, soms
met zijmeanders aan de basis van de klokgevel en een bekroning in de vorm van een
kuifstuk of fronton. Fraaie voorbeelden tonen Huize Ceres (circa 1780) en
Noorderhoofdstraat 74 (1786) te Krommenie, alsmede Lagedijk 122 (eind 18de
eeuw) en de in 1830 aangebouwde zaankamer van Lagedijk 80 te Zaandijk.
Het statige stadhuis van Weesp (1772-'76), met duidelijke pilasterorden en een
elegant festoen bij de koepeltoren, is een uitgesproken voorbeeld van de Lodewijk
XVI-stijl. Jacob Otten Husly ontwierp in Amsterdam de sociëteit Felix Meritis
(1787-'88) met sterk dominerende kolossale corinthische halfzuilen. Hij verzorgde
verder het stucwerk bij de door zijn neef Leendert Viervant ontworpen Ovale Zaal
van het Teylers Museum in Haarlem (1780-'84). Andere belangrijke voorbeelden
van gebouwen in Lodewijk XVI-stijl zijn de Amsterdamse Muiderpoort (1769-'71;
Cornelis Rauws), de rechthuizen van Amsterdam-Watergraafsmeer (1777; Caspar
Philips) en van Westzaan (1781-'83; Johan Samuel Creutz), de Herv. kerk van
Ouderkerk aan de Amstel (1773-'75; Jacob Eduard de Witte) en Paviljoen Welgelegen
te Haarlem (1786-'89; Michel Triquetti en Jean Baptiste Dubois). De ontwikkeling
van Lodewijk XVI-stijl naar empire is in Haarlem goed te zien aan twee door Abraham
van der Hart ontworpen patriciërshuizen, het meer frivole Huis Hodshon (1793-'94)
en het statige Huis Barnaart (1804-'07). De laatste is tevens een voorbode is van het
strengere neoclassicisme.

Neoclassicisme en eclecticisme
Pas enige jaren na de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 trok de
economie aan. Met de empire-stijl ontstond een hernieuwde oriëntatie op de klassieke
vormen, vooral 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, zoals te zien is aan het
poortgebouw van de Alkmaarse Alg. begraafplaats (circa 1829; J.D. Zocher jr.).
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Eveneens streng van vorm is het door J. de Greef ontworpen poortgebouw van het
Entrepotdok te Amsterdam (1828-'30) met boven het hoofdgestel een attiekverdieping.
Bij het neoclassicistische Paleis van Justitie in de hoofdstad (1825-'29) nam De Greef
de vrijheid om het langgerekte gebouw te geleden met drie risalieten voorzien van
kolossale corinthische pilasters. Daarentegen is het hoofdgebouw van het Gesticht
Meerenberg te Bloemendaal (1846-'49; J.D. Zocher jr.) weer strenger in de leer,
evenals de tempelachtige onderbouw (met acroteriën) van de vuurtoren te Egmond
aan Zee (1833-'34). Neoclassicistisch zijn ook de door T.F. Suys ontworpen R.K.

Het poortgebouw van het Amsterdamse Algemeen Rijks Entrepotdok verrees in 1828-'30 naar ontwerp
van J. de Greef in de strenge en sobere variant van het neoclassicisme die met neo-Grec wordt
aangeduid
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Dit Amsterdamse hoekpand werd in 1891 in internationaal gerichte eclectische vormen gebouwd als
verzekeringskantoor. Na aankoop (1908) en verbouwing (1918) door de firma Metz & Co. is het
vooral bekend geworden als warenhuis

Mozes en Aäronkerk te Amsterdam (1837-'41) en de R.K. St.-Antonius van Paduakerk
te Haarlem (1842-'44). Soberder zijn de door H.H. Dansdorp ontworpen kerken te
Den Helder (Herv. kerk, 1838-'39; R.K. kerk, 1839-'40), Edam (R.K. kerk, 1846-'47),
Schagerbrug (Herv. kerk, 1850-'51) en Winkel (Herv. kerk, 1845). De opleving in
de kerkenbouw was het gevolg van de wettelijke gelijkstelling van de godsdiensten
in 1798 en een subsidieregeling vanaf 1824, waarvan vooral de katholieken
profiteerden. Daarbij was Th. Molkenboer een productieve kerkenbouwer te
Oosterblokker (1845-'46), Tuitjenhorn (1857-59), Hoofddorp (1858-'60), Lijnden
(1858-'60) en Den Burg (1862-'63). Andere voorbeelden van midden-19de-eeuwse
kerkenbouw zijn de Doopsgez. kerk te Alkmaar (1854) en de Herv. kerk te Abbenes
(1868). Soms spreekt men in dit verband nog wel over ‘waterstaatsstijl’, maar omdat
de overheidsbemoeienis door het ministerie van Waterstaat (tot 1868) slechts een
beleidsmatige toetsing 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’. Het duidelijkst
is de toepassing van rondbogen bij utilitaire gebouwen, zoals bij de Haarlemse Brooden Meelfabriek (1876) en in zijn meest strenge vorm bij de Amsterdamse
diamantslijperij van de Gebroeders Boas (1878-'79; J.W. Meijer). Wenkbrauwen als
decoraties bij de vensters hebben onder meer de Herv. kerk van Kleine Sluis (Anna
Paulowna), het raadhuis van Berkhout (1865) en de Doopsgez, vermaning van Twisk
(1867).
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. Buiten
de grote steden ging het in de praktijk veelal om gebouwen met een neoclassicistische
hoofdvorm, waarbij de geprefabriceerde decoratieve elementen als consoles en
vensteromlijstingen het eclectische karakter bepalen. Fraaie geprefabriceerde
eclectische kuifstukken heeft het woonhuis Vooreiland 2 te Medemblik (1866).
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Uitgevoerd met terracotta-details zijn het stadhuis van Zaandam (1846-'48) en de
(voorm.) Herv. kerk te Purmerend (1851-'53), beide naar plannen van W.A. Scholten.
In Amsterdam werden vooral de gebouwen met een beoogde rijke uitstraling
uitbundig voorzien van eclectische vormen, al dan niet versterkt door allegorische
beelden. Een vroeg voorbeeld is de sociëteit Arti et Amicitiae (1855-'56; J.H.
Leliman). C. Outshoorn liet zich bij het Amstelhotel (1865-'67) niet onbetuigd en
ook bij andere Grand Hotels in de hoofdstad weerspiegelen de eclecti-
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sche vormen aan de buitenzijde de luxe binnen, zoals bij het Victoriahotel (1888-'89;
J.F. Henkenhaff en F. Ebert). Dezelfde internationaal gerichte eclectische vormen,
gebaseerd op de Franse Beaux-Arts-traditie, zijn terug te vinden aan andere
Amsterdamse gebouwen, zoals het Circustheater Carré (1886-'87), het
Vondelpaviljoen (1879-'81), het Concertgebouw (1883-'86), het Barlaeusgymnasium
(1884-'85) en het tot warenhuis verbouwde verzekeringskantoorgebouw Metz & Co.
(1891). Ook dient in dit verband het door de Weense architect C. Ulrich ontworpen
Nieuwe Museum van Teylers te Haarlem (1878-'84) genoemd te worden. Het zijn
vaak de neobarokke elementen die hierbij in- en exterieur de boventoon voeren, maar
ook een enkele keer de gehele buitenzijde domineren, zoals bij de Oud-Kath. kerk
te Hilversum (1887-'89; P.A. Weeldenburg).

Neogotiek en neorenaissance
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. Tot de mooiste voorbeelden behoren de twee door
J.A. Beijerinck vormgegeven gemalen Cruquius en Lijnden (1843-'49) met de
kenmerkende combinatie van gepleisterde en in gietijzer uitgevoerde gotische
motieven. Vergelijkbare vormen zijn ook zichtbaar aan de (Doopsgez.)
Noordervermaning te Westzaan (circa 1850).
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. De belangrijkste representant is zonder twijfel P.J.H. Cuypers,
die vele kerken bouwde, waaronder diverse in Amsterdam en daar ook het
Rijksmuseum (1876-'85) en het Centraal Station (1881-'89) ontwierp. Ook elders
verrezen neogotische hoogtepunten van zijn hand, zoals de R.K. kerken te Alkmaar
(1859-'61), Ouderkerk aan de Amstel (1865-'67), Bovenkerk (1873-'88) en Lutjebroek
(1876-'77). Aan de R.K. St.-Vituskerk te Hilversum (1891-'92) werkte K.P.C. de
Bazel als opzichter mee, evenals J.Th.J. Cuypers. Een belangrijk werk van de
laatstgenoemde is de R.K. St.-Urbanuskerk te Nes aan de Amstel (1889-'91). Ook
ontwierp hij in drie fasen de majestueuze R.K. St.-Bavokathedraal te Haarlem
(1895-'98, 1902-'06, 1927-'30). Andere katholieke kerkenbouwers waren onder meer
E.J. Margry (Heemstede, 1877-'79), Y. Bijvoets (Westbeemster, 1878-'79) en A.
Tepe (Schagen, 1881-'83). Verrassend is ook het werk van Th. Asseler, die zich bij
de ‘Kathedraal van West-Friesland’ te Wervershoof (1874-'75) door de vroege Franse
gotiek liet inspireren, maar deze vaak ook met neoromaanse vormen combineerde,
zoals bij de kerken te Ilpendam (1871), Warmenhuizen (1872-'73 ), Weesp (1876-'77)
en Duivendrecht (1877-'78; tweetorenfront). Behalve voor kerken achtte men de
neogotiek ook bij uitstek geschikt voor overheidsgebouwen, en vooral postkantoren.
Voorbeelden hiervan zijn het Amsterdamse hoofdpostkantoor (1893-'99) en de
postkantoren te Edam (1884-'88), Haarlem (1893-'94) en De Rijp (1904-'05).
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Katholieke kerken werden nog lange tijd in neogotische stijl gebouwd, zoals te
Monnickendam (1898-1900; J.H. Tonnaer), Enkhuizen (1905-'06; N. Molenaar),
Nieuwe Niedorp (1905-'06; P.J. Bekkers) en Hilversum (1910-'11; W. te Riele).
Tegen 1875 ontstond de derde belangrijke neostijl, de neorenaissance, die
teruggreep op de (maniëristische) architectuur van de late 16de en vroege 17de eeuw.
Dit was het gevolg van het zoeken naar een nationalistisch getinte stijl, waarvoor al
door Cuypers bij het Amsterdamse Rijksmuseum een niet door iedereen even
gewaardeerde

De R.K. St.-Vituskerk te Hilversum kwam in 1891-'92 tot stand naar ontwerp van de belangrijke
neogotische kerkenbouwer P.J.H. Cuypers. Het rijk uitgevoerde interieur is geinspireerd op de Franse
gotiek en is verder uitgewerkt door J.Th.J. Cuypers terwijl de bouw zelf onder leiding stond van
K.P.C. de Bazel (1970)

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

30

Het hoekpand Breed 38 te Hoorn werd in 1878 in neorenaissancestijl gebouwd naar ontwerp van
A.C. Bleijs voor de verkoop van koloniale waren (1986)

poging was gedaan. Men vond zijn oplossing te gotisch van karakter, slechts met
details die aan de vroege renaissance ontleend waren, terwijl men zich bij het
teruggrijpen naar de architectuur van de ‘Gouden Eeuw’, toch vooral op gebouwen
als de Haarlemse vleeshal (1602-'04) diende te baseren. I. Gosschalk was een pionier
van de neorenaissance, met als belangrijk voorbeeld de Amsterdamse
Westergasfabriek (1883-'85). Deze stijl vond men ook passend voor raadhuizen,
bijvoorbeeld voor het raadhuis van Nieuwer-Amstel (1889-'92; R. Kuipers en W.J.
de Groot). Na annexatie van dat betreffende deel van die gemeente door Amsterdam
ontwierp R. Kuipers in de dorpskern van Nieuwer-Amstel (Amstelveen) een nieuw
raadhuis (1896). Andere voorbeelden zijn de neorenaissance-raadhuizen van Laren
(1888; J.C. Jurriëns), Schagerbrug (1908; P.N. Leguit) en Kortenhoef (1910; H.
Hissink). De neorenaissance werd voor protestantse kerken geschikter geacht dan
de neogotiek. Te Amsterdam zijn de toren van de (Herv.) Muiderkerk (1892; G.W.
Vixseboxse) en de Geref. kerk (Amstelveenseweg 136; 1889, Tj. Kuipers) daar
voorbeelden van. Een belangrijk voorbeeld is verder de Herv. kerk te Schagen
(1895-'97; J.A.G. van der Steur). Ook A.C. Bleijs liet zich niet onbetuigd. Een vroeg
voorbeeld is het door hem ontworpen Hoornse woon- en winkelpand Breed 38 (1878),
maar hij is bekender door zijn van de neogotiek afwijkende architectuur van de
Amsterdamse R.K. St.-Nicolaaskerk (1885-'87). De schilderachtigheid van de
neorenaissance komt ook goed tot uiting in het werk van C.B. Posthumus Meyjes,
zoals bij het administratiekantoor van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
(Droogbak 1a; 1882-'84) en in ingetogener vorm bij het Snouck van Loosenpark te
Enkhuizen (1895-'97). Rijk van vormgeving en stilistisch divers is het werk van G.B.
en A. Salm, die zich bij hun ontwerp voor het herenhuis Herengracht 380-382
(1888-'91) door de 16de-eeuwse Franse renaissance lieten inspireren. Exponenten
van de late neorenaissance waren J.J. van Nieukerken en zijn zoons M.A. en J. van
Nieukerken. Voorbeelden van hun werk zijn de Cadettenschool te Alkmaar (1892-'93)
en vooral de buitenplaats Duin en Kruidberg te Santpoort (1907-'09) en het Koninklijk
Instituut voor de Tropen te Amsterdam (1914-'26).
De chaletstijl wordt zo genoemd vanwege zijn op de houtbouw geïnspireerde
decoraties. Voorbeelden van vroege chaletstijl zijn vaak aan buitenhuizen gerelateerd.
In het werk van J.D. Zocher jr. zijn dat bijvoorbeeld de Zwitserse boerderij van het

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

buiten Larenberg bij Laren (1834), de zogeheten Zocher-zwitserij bij het buiten Duin
en Daal te Bloemendaal (1834) en het Zwitserse Chalet te Santpoort (1835-'36), alle
met de voor dit Alpenland kenmerkende flauw hellende, overstekende daken. De
latere chaletstijl, vanaf 1880, heeft steilere daken en wordt dan gecombineerd met
neorenaissanceelementen of, later, met jugendstil-details. Bij uitzondering zijn aan
het Amsterdamse Huis met de Kabouters (Ceintuurbaan 251-255; 1884, A.C. Boerma)
ook neogotische details verwerkt. Andere voorbeelden zijn te Amsterdam de
gebouwen van veemarkt en abattoir (1883-'87; E. Damen en A.C. Boerma) en de
Amsterdamse Melkinrichting (1890; Ed. Cuypers), en elders de Herv. kerk te
Huisduinen (1895-'96) en het krankzinnigengesticht Duin en Bosch te Bakkum (1901;
F.W.M. Poggenbeek). Vooral voor de bouw van rijkere villa's was de chaletstijl
populair, zoals voor Duinouwe te Bloemendaal (1883), Florapark 7 te Haarlem (1885;
L.P. Zocher), Heideveld te Hilversum (Soestdijkerstraatweg 88; circa 1890, J.F.
Klinkhamer). Vanwege haar ligging binnen de verboden kringen van de vesting
Muiden werd boerderij De Vechthoeve (Weesperbinnenweg 1; 1899) geheel in hout
uitgevoerd. Een jonge variant op de chaletstijl is de toepassing van
(pseudo-)vakwerktopgevels, met als goede voorbeelden de villa De Eersteling te
Hilversum (Middenweg 3; 1893, J.W. Hanrath), Florapark 12-13 te Haarlem (1893)
en Lindenlaan 101-103 te Huizen (circa 1903).
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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, die in Nederland beter aansloeg. Harde en licht
gekleurde bouwmaterialen spelen een belangrijke rol en de stijl werd ook vaak bij
nieuwe gebouwtypes toegepast. In Amsterdam was G. van Arkel belangrijk, getuige
zijn ontwerpen voor het Gebouw Helios (Spui 15-19; 1895-'97), het kantoorgebouw
van de Marine Insurance Company Ltd. (Rokin 69; 1901) en het dominante
hoofdkantoor van de Eerste Hollandsche Levensverzekering Bank (Keizersgracht
174-176; 1904-'06). Andere voorbeelden van jugendstil zijn het O.L. Vrouwe van
Lourdesklooster te Westbeemster (1910), het houten veilinggebouw te Broek op
Langedijk (1912) en de stations van Haarlem (1905-'08) en Zandvoort (1908).
Voorbeelden van woonhuizen in die stijl zijn Wilhelminapark 18-22 te Haarlem
(1906) - met de kenmerkende hoefijzerbogen - en de villa Endymion te Bloemendaal
(Koepellaan 2; 1909-'10, H.Th. Wijdeveld). De laatste toont meer Weense
Sezession-stijlelementen. Aan het rationalisme is vooral de naam van H.P. Berlage
verbonden. Kenmerkend zijn een rationele vormentaal en robuuste bakstenen
bouwvolumes. Bij zijn hoofdwerk, de Amsterdamse Beurs, heeft Berlage tussen
1898 en 1903 een proces doorgemaakt waarbij hij van neorenaissance-vormen is
gekomen tot wat hij de essentie vond

Door C. Smink jr. in 1906 ontworpen zijn de opvallende herenhuizen Wilhelminapark 18-22 te
Haarlem. De portieken en loggia's met hoefijzerbogen zijn kenmerkend voor de meer ingetogen
Nederlandse jugendstilarchitectuur

van vorm, verhoudingen en detaillering. Bij zijn bondsgebouw van de Algemene
Nederlandse Diamantbewerkersbond te Amsterdam (1898-1900) komt dit goed tot
uitdrukking in de sobere maar doelmatige decoraties. Verder is het sociëteitsgebouw
Industria op de Dam (1913-'16; F. Kuipers) een goed voorbeeld van rationalisme. In
het vroege werk van J.F. Staal, J.C. van Epen, J. Gratama en A.J. Kropholler komen
eveneens rationalistische vormen voor en ook het werk van K.P.C. de Bazel wordt
tot het rationalisme gerekend. In zijn hoofdwerk, het hoofdkantoor van de Nederlandse
Handelmaatschappij te Amsterdam (1919-'26) zien we de voor zijn werk kenmerkende
horizontale geledingen en meanderreliëfs. Andere belangrijke werken van zijn hand
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zijn de melkerij Oud-Bussem bij Huizen (1903-'05) en de villa's Meentwijck te
Bussum (1912-'13) en Beethovenlaan 29 te Hilversum (1909-'10).
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, warenhuizen en villa's, en er zijn onder meer Amerikaanse, Engelse
en Duitse invloeden in te onderscheiden. De Engelse invloed staat bekend als
cottagestijl (Engelse landhuisstijl) en de Duitse als ‘Um 1800’-stijl. Als voorbeeld
van Americana geldt het rijzige kantoorgebouw van de
Levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht (Damrak 28-30; 1904-'06) naar ontwerp
van A.J. Kropholler en J.F. Staal. Het warenhuis van Maison Hirsch & Cie.
(Leidseplein 23-31; 1911-'13, A. Jacot) is gebaseerd op het Londense warenhuis
Selfridges (1909). De golvende dakpartij en
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De in 1909-'10 naar ontwerp van H.Th. Wijdeveld gebouwde Bloemendaalse villa Endymion wordt
gekenmerkt door elementen uit de Weense Sezession-stijl

segmentvormig gebogen frontons van warenhuis De Bijenkorf (Damrak 90; 1912-'14,
J.A. van Straaten) zijn kenmerkend voor de meer Duits georiënteerde ‘Um 1800’-stijl,
die ook zichtbaar is aan de effectenbeurs (Beursplein 5-9; 1911-'14, J.Th.J. Cuypers).
De vormgeving van de laatste is een reactie op de te puriteins gevonden beurs van
Berlage. Daarnaast bouwde men raadhuizen in deze stijl, zoals te Halfweg (1905-'06),
Heemstede (1906), Zandvoort (1911) en Muiden (1915). De Engelse invloed is vooral
te zien bij villa's en deze hebben vaak een plattegrond met om een centrale ‘hall’
gegroepeerde ruimten. Voorbeelden van deze cottagestijl zijn de villa's Zwaluwenberg
te Hilversum (Utrechtseweg 223-235; 1912, F. Kuipers) en Velthuysenlaan 16 te
Laren (1917), die J. Rebel voor zichzelf ontwierp.

Expressionisme, functionalisme en traditionalisme
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. De in het bureau
van Ed. Cuypers opgeleide architecten J.M. van der Mey, M. de Klerk en P.L. Kramer
ontwierpen met het Amsterdamse Scheepvaarthuis (1913-'16) hun eerste belangrijke
expressionistische werk. Het ‘Hillehuis’ van De Klerk is eveneens een vroeg
voorbeeld. Zijn bekendste werk is het zogeheten Derde Blok van woningen aan het
Spaarndammerplantsoen (1917-'20), gebaseerd op de vormgeving van een schip en
voorzien van tonvormige hoekerkers en laddervensters. Ook J.C. van Epen, J.
Roodenburgh, J. Boterenbrood en G.J. Rutgers lieten in Amsterdam de nodige
expressionistische sporen achter. Daarbuiten werd deze stijl vooral bij de villabouw
in de duinstreek en het Gooi populair. Het mooiste voorbeeld is het villapark Meerwijk
te Bergen (1917-'18), waaraan P.L. Kramer, J.F. Staal, Margaret Kropholler, C.J.
Blauw en G.F. La Croix meewerkten. Het meest opvallende Gooise voorbeeld is de
Larense villa Gadalis (Raboes 21; 1929), uitgevoerd in antroposofisch-organische
vormen naar ontwerp van F.H. Gerritsen en C. Wegerif. Architecten als Th. Rueter
en W. Hamdorff ontwierpen diverse villa's in het Gooi in de vorm van kleine
landhuizen met rieten daken, zoals Oranjestein te Laren (1919-'22) en De Merelhof
te Blaricum (1927). Deze expressionistische landhuisstijl wordt wel aangeduid als
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‘Gooische landhuisstijl’. Rond 1920 ontstond in Amsterdam de zogeheten ‘verstrakte
expressionistische stijl’, waarvan het Amsterdams Lyceum (1918-'20; H.A.J. en J.
Baanders) een voorbeeld is, evenals de woningen rond het Mercatorplein. Na 1925
werden overal de vormen soberder en strakker en ontstond onder invloed van het
werk van W.M. Dudok het zakelijk (of kubistisch) expressionisme met krachtige
bakstenen bouwvolumes en platte daken. Dit is goed zichtbaar in zijn hoofdwerk,
het Hilversumse raadhuis (1927-'31), met luifels en vensterstroken als sterke
horizontale accenten die in de vijver weerspiegeld worden. Geïnspireerd door het
werk van Frank Lloyd Wright ontwierp Dudok de Dr. H. Bavinckschool (1920-'21).
Ook de woonhuizen Wilhelminalaan 2 te Alkmaar (1917; J. Wils) en Scheltemakade
1 te Haarlem (1920; J.B. van Loghem)

Tot de belangrijkste voorbeelden van de Nederlandse volkswoningbouw behoort dit zogeheten Derde
Blok aan het Spaarndammerplantsoen te Amsterdam, gebouwd in 1917-'20 in expressionistische stijl
(2002)
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Duidelijke volumes, prominente dakvlakken en ingetogen metselwerk markeren de in 1929-'30 in
expressionistische stijl gebouwde Geref. kerk te Andijk

zijn beïnvloed door het werk van deze Amerikaan.
Andere voorbeelden in deze stijl zijn de ambachtsschool te Zaandam (1932; J.
Schipper) en het station Naarden-Bussum (1925-'28; H.G.J. Schelling).
De ‘Gereformeerde kathedraal’ van Andijk (1929-'30; E. Reitsma) is een goed
voorbeeld van een expressionistische kerk met prominente dakvlakken, maar tegelijk
met een ingetogen karakter. Andere kerken in deze meer zakelijk-expressionistische
vormen zijn de gereformeerde kerken te Bussum (1926; Tj. Kuipers), Bergen
(1926-'27;

Platte daken, stalen ramen en gewapend beton geven vorm aan het idee van licht en lucht bij deze in
1927-'30 gebouwde functionalistische openluchtschool te Amsterdam (2001)

B.T. Boeyinga) en Zandvoort (1926; N.G. ten Broeke), alsmede de doopsgezinde
kerk te Aalsmeer (1926; J.F. Staal) en de katholieke kerk te Zuidschermer (1930-'31;
J. Hanekamp).
Decoratieve onderdelen uit die tijd worden wel tot de art déco gerekend. Zelden
zijn hele gebouwen in deze stijl uitgevoerd. De belangrijke uitzondering is het als
een mondain filmpaleis vormgegeven Amsterdamse Tuschinski Theater (1918). Art
déco-elementen vertonen onder meer de Haarlemse stadsschouwburg (1915-'18;
J.A.G. van der Steur) en de watertoren van Aalsmeer (1927-'28; H. Sangster).
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,
platte daken en betonskeletbouw. J.F. Staal maakte de ontwikkeling door van
rationalisme via expressionisme naar functionalisme, zoals te zien is aan zijn
ontwerpen voor de Centrale Aalsmeerse Veiling (1928), het kantoorgebouw van De
Telegraaf (1930) en zijn wolkenkrabber in Amsterdam-Zuid (1930-'32). De
constructeur J.G. Wiebenga ontwierp de Naai- en Knipschool te Aalsmeer (1929)
en leverde een bijdrage aan sanatorium Zonnestraal te Hilversum (1924-'26), waarvan
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J. Duiker en B. Bijvoet de architectuur verzorgden. Laatstgenoemden ontwierpen
ook de openluchtschool te Amsterdam (1927-'30). Opmerkelijk zijn de
atelierwoningen Zomerdijkstraat 16-30 (1934-'35; P. Zanstra, J.W.L. Giesen en K.L.
Sijmons) en de drive-in-woningen A. van Dijckstraat 4-12 (1936-'37; W. van Tijen,
M.A. Stam, C.I.A. Stam-Beese en H.A. Maaskant), beide te Amsterdam, alsmede
het woonhuis Hertog Hendriklaan 1 te Hilversum

Robuuste baksteenbouw met hoog opgaande daken kenmerken de traditionalistische architectuur van
het in 1930-'31 gebouwde kantoor van de Levensverzekeringsmaatschappij 't Hooge Huys te Alkmaar
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(1928; P.J. Elling) en het zomerhuis Korfwaterweg 9 te Petten (1938-'39; G.Th.
Rietveld). Functionalistisch van vorm, maar wel met een baksteenbekleding, is de
AVRO-studio te Hilversum (1934-'36; B. Merkelbach).
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 politiebureau (1936) en
dito kantoorgebouw (1930-'31), beide te Alkmaar, alsmede zijn abdij te
Egmond-Binnen (1934-'35) en zijn stadhuis te Medemblik (1939-'42). Andere goede
voorbeelden zijn de katholieke kerken ontworpen door H.W. Valk (Amsterdam,
1927-'29; Hilversum, 1927-'28) en N. Molenaar jr. (Zuidermeer, 1933-'34).
Na de Tweede Wereldoorlog bepaalden het functionalisme en het traditionalisme
het gezicht van de Noord-Hollandse architectuur. Veel voorbeelden van wederopbouw
zijn te vinden in Den Helder, Petten, Velsen, IJmuiden en Zandvoort. Bijzondere
vermelding verdienen de kerken van M.F. Duintjer te Amstelveen (1951) en
Amsterdam (‘de kolenkit’, 1956), van A.J. van der Steur te Petten (1957) en van
K.L. Sijmons te Aerdenhout (1957). Interessant zijn verder het kantoorgebouw van
de Hoogovens (1947-'51), de Velsertunnel (1952-'57), het raadhuis van IJmuiden
(1962-'65) en het kleine winkelcentrum te Bergen (1962; J.H. van den Broek en J.B.
Bakema).

Tuinstijlen
Ook tuinaanleg is onderhevig aan stijl- en smaakverandering. Het Muiderslot herkreeg
in 1954 de geometrische kruidentuin zoals die in 1633 door P.C. Hooft aan Maria
Tesselschade werd beschreven (verdwenen 1672). Van 17de-eeuwse tuinen in
classicistische stijl met geometrische elementen zijn vaak slechts enkele structurerende
elementen behouden, zoals grachten en lanen. Bij 't Oude Hof te Bergen (1643-'60)
resteren de omgrachting, de zichtassen en twee kattenbergen. Bij de overtuin van
Huis Nijenburg te Heiloo bevindt zich eveneens een dergelijke kattenberg,
opgeworpen van vrijgekomen grond bij het graven van de vijver. Ook van de latere
Frans-classicistische tuinen resteren slechts fragmenten, zoals van de rond 1730 door
Daniël Marot ontworpen formele tuinaanleg van huis Groenendaal te Heemstede.
De 17de-eeuwse geometrische aanleg van de buitenplaats Elswout bij Overveen werd
tussen 1781 en 1794 naar plannen van Johan Georg Michael gewijzigd in vroege
landschapsstijl. Bij deze onder Engelse invloed ontstane stijl werd een geïdealiseerd
natuurlijk parklandschap gecreëerd. Michael had al in 1765-'72 de tuinaanleg van
Beeckestein te Velsen ontworpen en ook bij de buitenplaatsen
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Verscholen achter de herenhuizen van de Amsterdams grachtengordel bevinden zich vaak nog forse
stadstuinen met aan het eind een tuinhuis, zoals dit tuinhuis (circa 1720) van Herengracht 476. Sinds
1990 is hier het kantoor van de Nederlandsche Tuinenstichting gevestigd

Waterland te Velsen (1781) en Wildhoef te Bloemendaal (1793) was hij betrokken.
Typisch voor Noord-Holland zijn de 18de-eeuwse kralentuinen, waarbij men voor
de V.O.C. geproduceerde glazen kralen en spiegeltjes gebruikte. De tuin van Havenrak
1 te Broek in Waterland is de bekendste. Aangevuld met laaggeschoren buxusheggen
heten ze ook Zaanse tuinen, zoals bij de Overtuin (Hoogstraat 16) te Koog aan de
Zaan (circa 1790). In gereconstrueerde vorm komen ze voor in het Zuiderzeemuseum
te Enkhuizen en aan de Zaanse Schans. Vrijwel geheel aan het oog onttrokken zijn
de Amsterdamse grachtentuinen, waarvan verschillende rijke tuinhuizen bewaard
zijn gebleven, waaronder die van Herengracht 476 (circa 1720).
Vanaf 1810 ontstond de rijpe landschapsstijl, die wordt gekenmerkt door
hoogteverschillen, boomgroepen, slingerpaden, grote open weiden en zichtlijnen
naar punten buiten het park. Zo reorganiseerden J.D. Zocher sr. (1809-'10) en J.D.
Zocher jr. (vanaf 1827) de Haarlemmerhout. De laatstgenoemde ligt begraven op de
door hem ontworpen Alg. Begraafplaats te Haarlem (1828-'32). Andere voorbeelden
in rijpe landschapsstijl zijn de buitenplaatsen Bosbeek te Heemstede (1794) en Duin
en Daal te Bloemendaal (1824). In deze stijl ontwierp Zocher jr. samen met zijn zoon
L.P. Zocher het Vondelpark te Amsterdam (1864-'65) en wijzigde C.E.A. Petzold
in 1883 de parkaanleg van Elswout.
De late landschapsstijl werd veel toegepast bij de aanleg van openbaar groen,
zoals het door J.G. van Niftrik ontworpen Amsterdamse Sarphatipark (1886). De
door H. Copijn ontworpen aanleg van het Enkhuizer Snouck van
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Loosenpark (1895) heeft een regelmatig geometrisch deel en een landschappelijk
ingericht middendeel. Deze combinatie, aangeduid als gemengde tuinstijl, werd
vooral na 1900 toegepast, met L.A. Springer als belangrijke representant. Zo ontwierp
hij onder meer de tuinen van de buitenplaatsen Duin en Kruidberg te Santpoort (1908)
en van Hilverbeek te 's-Graveland (1919). In 1925 was Springer betrokken bij de
aanleg van Thijsse's Hof te Bloemendaal, dat met inheemse planten werd beplant en
daarom als heempark bekend staat. Ook het Broersepark te Amstelveen (1926-'28)
staat in deze traditie. C.P. Broerse zelf ontwierp daar het Jac.P. Thijssepark (1940).
Het landhuis Saxenburg te Bloemendaal (1919) kreeg een tuinaanleg in
nieuw-architectonische tuinstijl met formele ‘buitenkamers’ naar ontwerp van D.F.
Tersteeg. De gemengde tuinstijl, maar dan aangevuld met ligweiden, sportvelden en
andere recreatieve voorzieningen, werd in de jaren dertig toegepast bij de in het kader
van de werkverschaffing aangelegde parken, zoals het Agathepark te Krommenie
(1929-'31) en - als meest omvangrijke project - het Amsterdamse Bos te Amstelveen
(1934-'36). Opmerkelijke naoorlogse tuinontwerpen zijn de modernistische aanleg
van het tuindorp Frankendael te Amsterdam-Watergraafsmeer (1947-'51; M. Ruys)
en het Gijsbrecht van Aemstelpark te Amsterdam-Buitenveldert (1959; W.C.J. Boer).

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. In het navolgende passeren andere typen gebouwen kort
de revue.
Elke stad kent sinds de late middeleeuwen een stadhuis. De meest imposante
Noord-Hollandse voorbeelden zijn die te Amsterdam, Enkhuizen en Weesp. Die zijn
alle drie in één bouwcampagne tot stand gekomen, terwijl de stadhuizen van Haarlem
en Alkmaar een gecompliceerdere bouwgeschiedenis kennen. De stadhuizen te
Monnickendam en Hoorn begonnen respectievelijk als woonhuis en als logement.
Begin 17de eeuw verrezen boven het IJ diverse kleine raadhuizen, zoals te De Rijp,
Graft en Schoorl en de later verbouwde rechthuizen van Oudkarspel en Schermerhorn.
Grotere rechthuizen staan te Amsterdam-Watergraafsmeer (1777) en Westzaan
(1781-'83). Het rechthuis van Uithoorn diende tevens als herberg. Na de afkondiging
van de Gemeentewet (1851) kwamen diverse forse raadhuizen (gemeentehuizen) tot
stand. Interessante voorbeelden zijn die te Zwaag (1869-'70), tevens met een school,
Berkhout (1865) en Obdam (1874), beide met polderhuis, alsmede die in Dirkshorn
(1870) en Warmenhuizen (1872) met secretariswoning. Vanwege de Drankwet (1881)
mochten gemeenten niet meer in herbergen vergaderen waar sterke drank werd
geschonken. Daarom kregen Diemen (1880-'81) en Hilversum (1882) nieuwe
gebouwen. Ook rond 1910 verrezen diverse nieuwe raadhuizen: Purmerend (1911-'12),
Castricum (1911), Heemskerk (1911) en Zandvoort (1911). De snel groeiende plaats
Hilversum kreeg een imposant modern raadhuis (1927-'31), terwijl in Medemblik
juist voor een nieuw gebouw met traditionalistische verwijzingen werd gekozen
(1939-'42). Interessante voorbeelden van naoorlogse raadhuizen staan te Hoogkarspel
(1958), Wieringerwerf (1953-'55) en IJmuiden (1962-'65).
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Kantongerechten bouwde men in Den Helder (1862), Schagen (1879-'81) en
Hoofddorp (1910-'11). Het laatstgenoemde voorbeeld werd ontworpen door
rijksbouwmeester W.C. Metzelaar, die ook de gevangenissen in Alkmaar (1883-'84)
en Amsterdam-Zuid (1888-'91), en de koepelgevangenis te Haarlem (1899-1901)
verwezenlijkte.
Interessante postkantoren zijn het hoofdpostkantoor te Amsterdam (1893-'99), en
de postkantoren te Hoorn (1876), Edam (1884-'88), Haarlem (1893-'94) en De Rijp
(1904-'05), alle ontworpen door rijksbouwmeester C.H. Peters. Het postkantoor van
Bergen (1909-'10) is van de hand van H.P. Berlage, en J. Crouwel ontwierp de
kleinere postkantoren te Hippolytushoef (1919), Bovenkarspel (1920) en Bussum
(1930-'31). Kenmerkende marechausseekazernes staan te Amstelveen (1919) en
Beverwijk (circa 1920). Amsterdam bezit een aantal forse vooroorlogse
brandweerkazernes; die van Wieringerwerf dateert uit 1949.
Het onderwijs kreeg pas na de onderwijswet van 1806 de eerste eigen gebouwen.
Vroege voorbeelden van kleine eenklassige scholen zijn die te Zuidschermer (1831),
Bloemendaal (1833), Wormerveer (1838) en Purmerend (1842). Interessant is de
eenklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning te Holysloot (1873) naar
ontwerp van T.C. van der Sterr, die ook scholen te Avenhorn (1872), Berkhout (1874)
en Graft (1876) ontwierp. De dorpsschool van Broek in Waterland (1826) werd in
1883 tot raadhuis verbouwd nadat vanwege het schoolbesluit (1880) in 1883 een
nieuwe vierklassige school was gebouwd. En hoewel er al eerder bijzondere scholen
gebouwd waren, zoals de Chr. lagere school te Bennebroek (1904), vormde de
Schoolwet van 1920 de aanzet tot een ware bouwgolf van scholen voor bijzonder
onderwijs. Voorbeelden zijn de katholieke lagere scholen te Nes aan de Amstel
(1921) en Schagen (1921), en de Chr. lagere scholen (School met de Bijbel) te
Schermerhorn (1920), Ransdorp (1921-'22) en Huizen (rond 1922). De door W.M.
Dudok te Hilversum ontworpen scholen
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Langs de door de Locaalspoorwegmaatschappij Hollands Noorderkwartier geëxploiteerde lijn
Hoorn-Medemblik verrezen in 1886 enkele eenvoudige stationsgebouwen met vrijstaand
toiletgebouwtje, zoals hier te Twisk

(1919-'33) zijn eveneens goede voorbeelden uit deze periode. Voorbeelden van
(Rijks) Hogere Burger Scholen staan te Haarlem (1864), Zaandam (1865), Alkmaar
(1867), Enkhuizen (1900-'02), Hoorn (1909-'10) en IJmuiden (1926). Andere
opvallende scholen zijn het Haarlemse Stedelijk Gymnasium (1879), de Kweekschool
voor de Zeevaart te Amsterdam (1878-'80) en de Cadettenschool te Alkmaar
(1892-'93).
De aanleg van spoorlijnen leidde tot grotere mobiliteit. Van de stations aan de
spoorlijn Zaandam-Den Helder resteert, in verbouwde vorm, slechts dat van Alkmaar
(1865), behorend tot de derde klasse van de toen gangbare indeling in vijf klassen.
Van de eveneens door de Staat aangelegde lijn Zaandam-Enkhuizen zijn de
opvallende, grotere stations van Hoorn (1882-'83) en Enkhuizen (1885-'86) bewaard
gebleven, evenals kleinere te Kwadijk en Oosthuizen (beide 1884). Het baanvak
Hoorn-Medemblik kent het kopstation van Medemblik (1886-'87) en de kleinere
stations te Benningbroek, Opperdoes, Twisk, en Zwaag (alle 1886). Ook de
Haarlemmermeerlijn bezit een eigen stationsarchitectuur (1911-'15), zoals te zien is
te Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. Ophoging van de spoordijk maakte op
verschillende plaatsen nieuwe stations nodig, waaronder de stations van Haarlem
(1905-'08), Naarden-Bussum (1925-'28), Amsterdam-Muiderpoort en
Amsterdam-Amstel (beide 1939). Van de diverse tramlijnen in de provincie zijn
tramstations behouden te Hilversum (1901), Wieringerwaard (1911), Warmenhuizen
(1913) en Purmerend (1930).
Van de ruim duizend Nederlandse molens staan er bijna honderdvijftig in
Noord-Holland. In de 18de eeuw stonden ruim vijfhonderd industriemolens in de
Zaanstreek, waarvan er daar veertien bewaard zijn gebleven (Zaanse Schans) en
elders nog vier. Verspreid over de provincie staan bijna dertig korenmolens, waarvan
die te Alkmaar (1769) tot de oudste behoort. Tot de resterende honderd poldermolens
- vele met een 17de-eeuwse kern - behoren ook de tien binnenkruiers in de Zijpe- en
Hazepolder. Veel poldermolens werden in de 19de eeuw door (stoom)gemalen
vervangen. Zo maakte het stoomgemaal ‘De Vier Noorder Koggen’ bij Medemblik
(1869) maar liefst veertien poldermolens overbodig. Het meest karakteristiek zijn
de drie stoomgemalen (alle 1843-'49) die samen de Haarlemmermeerpolder hebben
drooggemalen: de Leeghwater te Buitenkaag, de Lijnden en Cruquius bij Vijfhuizen.
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De door grachten doorsneden Noord-Hollandse steden hebben veel bruggen.
Doorgaans rijk voorzien van beeldhouwwerk zijn de Amsterdamse exemplaren.
Interessante ijzeren bruggen zijn een draaibrug over het Spaarne te Haarlem
(Melkbrug, 1886) en de ijzeren ophaalbruggen te Edam (1881) en Ankeveen (1883).
Een bijzondere categorie vormen de vlotbruggen (1820-'21), waarvan er zestien in
het Noordhollands Kanaal lagen. In vernieuwde vorm zijn er daarvan nog vier bewaard
gebleven,

Verscholen in het Amsterdamse stadsdeel Westerpark staat de in 1638 gebouwde houtzaagmolen ‘De
Otter’, de laatste van de oorspronkelijk twintig industriemolens in de buurt van de Kostverlorenvaart
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De Aalsmeerse watertoren, gebouwd in 1927-'28 naar een expressionistisch ontwerp met art
déco-elementen van H. Sangster, behoort tot de mooiste in zijn soort (1993)

te Burgervlotbrug, Koedijk, Sint Maartensvlotbrug en 't Zand. Eveneens opmerkelijk
is de scheepslift te Broekerhaven bij Bovenkarspel (1923-'24), waarmee kleine
groenteschepen over de zeewerende dijk gehesen konden worden. Voordien
geschiedde dit met een overhaal (overtoom) met planken glijvloer en windassen. Bij
Venhuizen is nog zo'n overhaal te zien.
Letterlijke hoogtepunten in het Noordhollandse landschap zijn de vuurtorens, zoals
die te Egmond aan Zee (1833-'34), die tevens dient als monument voor de bekende
zeeofficier Van Speyk. Andere voorbeelden staan te De Cocksdorp (1863-'64) en
Huisduinen (1877-'78), en te IJmuiden staan er twee (1877-'78). Oriëntatiepunten
zijn verder de bijna twintig watertorens, met als vroege voorbeelden die te Hilversum
(1893) en Overveen (1897-'98), alsmede de in gewapend beton uitgevoerde watertoren
van IJmuiden (1915-'17) en die met art décoelementen te Aalsmeer (1927-'28).
Opvallende voorbeelden van het Noordhollandse industriële erfgoed zijn de twee
pellerijen langs de Zaan bij Wormer; de gortpellerij Mercurius en de rijstpellerij
Hollandia, alsmede de zeepziederij De Adelaar te Wormerveer en de cacao- en
chocoladefabrieken van de firma's Bensdorp te Bussum, Droste te Haarlem en Boon
te Wormerveer. Opmerkelijk is ook de in Moorse stijl vormgegeven sigarettenfabriek
Palazzo bij Naarden (1915). Kenmerkend voor Amsterdam zijn de diamantslijperijen,
met die van de Gebroeders Boas (1878-'79) en de firma Asscher (1907) als meest
karakteristieke. Minder uitgesproken, maar wel kenmerkend voor het Noordhollandse
landschap zijn enkele door de streek bepaalde agrarische bedrijfsgebouwen, zoals
de wasserijen te Bloemendaal, 's-Graveland en Nederhorst den Berg, de kaaspakhuizen
van Alkmaar, Edam en Hoorn, de bollenschuren te Breezand, Egmond aan den Hoef
en Heemstede, de eierpakhuizen te Landsmeer en Den Ilp, en de koolschuren te
Broek op Langedijk, Tuitjenhorn en Warmenhuizen.
Kenmerkend voor het kustlandschap is de recreatiebebouwing, met als meest
uitgesproken vertegenwoordigers de koloniehuizen. Te Bakkum, Bergen aan Zee,
Egmond aan Zee, Petten, Wijk aan Zee en Zandvoort resteren in totaal nog elf van
deze vakantie- en rusthuizen voor ‘stadse bleekneusjes’. Het meest typerend voor
Noord-Holland boven het IJ zijn echter de stolpboerderijen; deze worden in dit boek
bij de regio's behandeld.

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

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

38

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 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 recentere 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 daarboven
gelegen 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 is kenmerkend 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. Gezien de relatief slappe Hollandse
bodem vermeed men zware stenen gewelven en daardoor ontbrak de noodzaak voor
luchtbogen. Ook bij de St.-Bavokerk te Haarlem heeft men zich beperkt tot stenen
gewelven in de zijbeuken en in de viering. Spatkrachten in gebouwen kunnen ook
door houten trekbalken of smeedijzeren trekankers worden opgenomen; hout en ijzer
kunnen namelijk trekkrachten opnemen, natuursteen en baksteen niet. Veel

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

Noordhollandse kerken hebben houten tongewelven met trekbalken, zoals te Weesp
(na 1429), Alkmaar (1470-1519), Oosthuizen (1510) en Heemstede (1623). De Grote
Kerk te Edam heeft houten tongewelven met ijzeren trekstangen (circa 1626).

Wegens de relatief slappe bodem hebben veel Noordhollandse kerken geen stenen maar houten
gewelven. Door de geringere spatkrachten kan de koorlantaarn van de (Herv.) Grote of St.-Vituskerk
te Naarden zonder luchtbogen boven de kooromgang uitsteken (1979)
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In het stadhuis van Hoorn bevindt zich nog de kapel van het St.-Ceciliaklooster. Van het in de
kapconstructie opgenomen houten tongewelf van deze kapel is het houten beschot achterwege gebleven
en zijn de ribben zichtbaar (1916)

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 dergelijke zuivere sporenkap resteren in Noord-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 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 Noord-Holland zijn te vinden in het Haarlemse
stadhuis. De Gravenzaal in dit complex heeft gestapelde jukken uit 1369 (d). Ook
de Prinsenhofvleugel bezit een vroege kap uit 1381 (d). Een constructie met drie
gestapelde jukken is te vinden in de brede kap van het koor van de St.-Bavokerk te
Haarlem (eind 14de eeuw). Van de laat-15de-eeuwse verbouwing van de kerk is het
tijdens de bouw gebruikte houten tredrad behouden gebleven in de kap van het schip.
Andere interessante gedateerde kapconstructies zijn te vinden boven het zuidkoor
van de Zuiderkerk te Enkhuizen 1432 (d) en in de Noorderkerk te Hoorn 1452-'59
(d).
In de loop van de 16de eeuw werden de kapconstructies eenvoudiger uitgevoerd.
Bij sommige kappen werden tussen de jukken, ter ondersteuning van de
vlieringvloeren in de dwarsrichting, tussenhangbalken aangebracht,
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In de kap van het schip van de (Herv.) Grote of St.-Bavokerk te Haarlem bevindt zich een tijdens de
bouw voor het ophijsen van bouwmateriaal gebruikt houten tredrad (1983)
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De kapconstructie van de Herv. kerk van Spaarnwoude bij Haarlemmerliede werd in 1747 herbouwd.
Zichtbaar zijn de trekbalken en de jukken met daarop een houten vloer (1988)

die aan de uiteinden met ijzeren stroppen aan de fliering werden bevestigd, zoals bij
Oudezijds Achterburgwal 78 te Amsterdam (circa 1575; achterhuis van Oudezijds
Voorburgwal 101).
Daarnaast verschenen er kappen met zowel flieringen als gordingen (licht
gekantelde langsbalken). Een voorbeeld hiervan zijn de kapconstructies in de
turfpakhuizen van het Amsterdamse Oudezijds Huiszittenhuis (1610-'13). Deze
uitzonderlijke constructie werd hier toegepast om - anders dan toen voor gewone
woon- en pakhuizen gebruikelijk - de kap te kunnen beschieten (van planken te
voorzien). Turf mag namelijk niet nat worden, want dan zwelt het. Gaandeweg
wonnen de gordingen het geheel van de flieringen en werden beschoten kappen
gewoon. Bij het eind 19de eeuw veel gebruikte ‘verbeterde Hollandse spant’ worden
de gordingen 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 Burgerzaal van het stadhuis op de Dam
die in 1701-'05 vernieuwd werd, waarbij de eiken jukken aan de bovenzijde versterkt
werden door een hangwerkconstructie; een flauwe driehoekige vorm met in het
midden een makelaar die aan de onderzijde via beugels met het midden van de
jukdekbalk is verbonden en waardoor deze minder doorbuigt en de spatkrachten
worden verminderd. Ook de Amsterdamse Grote Synagoge (1670-'71) en de
Portugees-Isr. synagoge (1671-'75) kregen een kapconstructie waarbij deze
spatkrachten zoveel mogelijk vermeden werden.
Begin 19de eeuw werden de schenkel- of Philibertspanten geïntroduceerd; houten
boogspanten samengesteld uit korte planken. Deze zijn te vinden bij de Doopsgez.
vermaning te Zaandam (1860-'61), het nieuwe Doopsgez. weeshuis in De Rijp (1865)
en de Amsterdamse Cavaleriekazerne (1863). Een moderne afgeleide hiervan zijn
de gelamineerde spanten van de schepenhal in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen
(1964-'65).
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
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Isometrische tekening van het houtskelet van het uit circa 1530 daterende woonhuis Achterhaven 103
te Edam (1968)
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kinderbalken, waar overheen de vloerdelen zijn aangebracht. Vaak zijn deze
moerbalken ter plaatse van de oplegging in de vloer voorzien van een sleutelstuk en
staat tegen de zijmuur een muurstijl. Muurstijl en sleutelstuk zijn onderling verbonden
met een korbeel waardoor een vormvaste driehoek ontstaat. Het geheel, dat zich ook
kan herhalen op een bovenliggende verdieping en dat strookt met de bovenliggende
kapconstructie, wordt een houtskelet genoemd. Dit is in Noord-Holland een gangbare
constructie, omdat het in een gebied met relatief weinig baksteen, een slechte
grondslag en vrij veel (geïmporteerd) hout, een stabiele constructie oplevert. In
Amsterdam komt het houtskelet van de late 14de eeuw tot in de eerste helft van de
17de eeuw voor, waarbij het profiel van de sleutelstukken een nadere indicatie voor
de ouderdom is. Het oudst bekende profiel is een peerkraal; een meer dan halfronde
vorm (kraal) met neuslijst. In het derde kwart van de 16de eeuw wordt dit een
renaissanceojiefvorm met een bol profiel dat in een hol profiel overgaat. In zijn rijkste
vorm krijgt ook het korbeel een ojiefvorm en dan wordt het een zwanenhalskorbeel
genoemd. Bij Oudezijds Achterburgwal 78 te Amsterdam is een houtskelet aanwezig
(circa 1575) en in het bijbehorende huis Oudezijds Voorburgwal 101 heeft het
houtskelet zwanenhalskorbelen (circa 1620). Andere Amsterdamse voorbeelden zijn
Singel 2-2a (1606-'11) en Rapenburg 13 (1614). Voorbeelden in Waterland zijn
Gooischekaai 10 te Monnickendam (16de eeuw) en Kerkplein 11 te Broek in
Waterland (1670).
Afgezien van twee huizen met houten gevels in Amsterdam en twee in Alkmaar
zijn in de grotere Noordhollandse steden geen andere voorbeelden van houten huizen
bewaard gebleven. In die steden staan wel diverse stenen huizen met houtskeletten.
Daarentegen zijn in Waterland en de Zaanstreek, vanwege de goedkope houtimporten
juist weer veel volledig houten huizen bewaard gebleven. Tot de oudste daarvan
behoort het rond 1530 gebouwde huis Achterhaven 105 te Edam. Veel van de kleinere
huizen hebben een eenlaags houtskelet met kap en een smallere tweede beuk onder
een aansluitend lessenaarsdak (afluiving genoemd). In de ‘lage wand’ van die smallere
beuk bevonden zich vaak de bedsteden. Voorbeelden hiervan zijn Dorpsweg 64 te
Ransdorp en Kerkbuurt 28 te Marken. De huizen Nieuwendammerdijk 431 te
Amsterdam-Noord en Zuideinde 200 te Westzaan hebben juist een gang in deze
smalle beuk. Doordat deze huizen van hout zijn, kunnen ze relatief makkelijk
verplaatst worden en dat is een van de redenen dat aan de Zaan tegenover Zaandijk
na 1961 een bewoond openluchtmuseum, de Zaanse Schans, is ontstaan waar veel
houten huizen een tweede leven hebben gekregen.

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 ongeveer 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
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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 van 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
Noordhollandse woonhuisbestand bestaat uit smalle diepe huizen, zoals die in
Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. Een goed voorbeeld is Damplein 8 te Edam (nu
museum). Dit laat-gotische diepe pand heeft een hoge begane grond, waardoor het
voorhuis rijkelijk van licht voorzien wordt. Het achterhuis is door een insteek in
tweeën verdeeld met beneden de binnenhaard met schouw en bedstede. Een spiltrap
leidt naar de insteek en de verdieping. Ook heeft het huis een kelder en deze is
bijzonder, omdat het een ‘drijvende kelder’ betreft. Deze tussen de funderingen van
het huis aangebrachte waterdicht gemetselde bak met afdekkende houten vloer dreef
op het per seizoen in hoogte variërende grondwater. Ook te Amsterdam zijn nog veel
van deze drijvende kelders te vinden, maar deze zijn alle vastgezet na verbetering
van de waterhuishouding (Oranjesluizen; 1870-'72). Voorbeelden van dwarse huizen,
vooral uit de 18de eeuw, zijn het Gemeenlandshuis van Diemen (1726), evenals het
wees- en armenhuis van Velsen (1767) en de patriciërswoning Grote Oost 43 te
Hoorn (1724).
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 omgaande schilddak vanuit alle richtingen een gelijkwaardig aanzicht biedt.
Het Amsterdamse Trippenhuis (1660-'62) is hier een voorbeeld van, net als het
buitenhuis Oostermeer bij Ouderkerk aan de Amstel (1728). Andere panden met een
vierkante opzet zijn het Gemeenlandshuis van Rijnland te Halfweg (1645-'47) en het
stadhuis van Enkhuizen (1686-'94).
In de dorpen is het eenlaagse woonhuis gangbaar. De rijkere 18de- en 19de-eeuwse
huizen - vaak notabelenwoningen - zijn vaak gebouwd in de vorm van een vrijstaand
blokvormig huis met middengang. In de 19de eeuw kregen dergelijke huizen een
voorgevel met hoger
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opgetrokken middenrisaliet. Goede voorbeelden van dit middenganghuis zijn
Leeteinde 12 te Broek in Waterland (1740), Noordeinde 80 (1872) en Noordeinde 3
(1878) te Grootschermer en de burgemeesterwoning Dorpsstraat 3 te Oterleek (1881).
Ook diverse pastorieën behoren tot dit type: Spanbroek (1865), Wognum (1870) en
Twisk (1878).

Bouwmaterialen
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 eikenhout kwam via Deventer uit
het Duitse achterland (Westfalen) naar Amsterdam en werd daar verhandeld op de
Deventer Houtmarkt (vanaf 1528 aan de Nieuwezijds Voorburgwal en na 1684 op
het huidige Jonas Daniël Meijerplein). Vanaf het eind van de 16de eeuw werd het
schaars geworden eikenhout vervangen door grenenhout uit Scandinavië en de
Baltische staten. Een belangrijke stimulans voor de introductie van grenenhout was
het ontstaan van houtzaagmolens langs de Zaan, waar men ook makkelijk dunne
planken kon zagen. Amsterdam zag deze ontwikkeling als concurrentie voor zijn
eigen houtzagers en verbood de invoer van gezaagd hout. De Amsterdamse gerichtheid
op eikenhout leidde ertoe dat men de Nieuwe Kerk na brand in 1645 met eikenhout
herstelde.
Natuursteen komt in Noord-Holland niet voor en moet van elders worden
aangevoerd. Voor de bouw van 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 Noord-Holland resteren van de toepassing
van tufsteen slechts enkele voorbeelden, waaronder ook hergebruikt materiaal
afkomstig van oudere gebouwen. In de kerken van Castricum, Heiloo, Velsen,
Oosterend en Oosterland zijn tufstenen muurgedeelten bewaard gebleven en ook de
kerktorens van Hippolytushoef en Muiden zijn deels in dit materiaal uitgevoerd. Veel
uit sloop afkomstig tufsteen werd in later tijd tot tras vermalen, bijvoorbeeld door
de krijt- en trasmolen ‘De Admiraal’ in Amsterdam-Buiksloot (1792). Deze tras werd
gebruikt als specie voor waterdicht baksteenwerk (drijvende kelders). Veel van de
in Noord-Holland gebruikte natuursteen was afkomstig uit het huidige België. 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. Zo zijn de speklagen van de torens van de Zuiderkerk te Enkhuizen
(1445-1518) en de Grote Kerk te Monnickendam (1520-'50) van Gobertangesteen.
Uit Ledesteen opgetrokken zijn de zuilen in het schip van de Oude Kerk te Amsterdam
(1390) en die van de Westerkerk te Enkhuizen (1488-'92). Aan de Grote Kerk te
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Alkmaar en de Hoofdtoren te Hoorn (1532-'34) is zowel Lede- als Gobertangesteen
toegepast.
Gangbaar als bouwmateriaal was ook de blauwe arduin of Escosijnse steen. Deze
in Henegouwen bij de bovenloop van de Zenne gewonnen blauwgrijze steen is
toegepast aan de Grote Kerk te Alkmaar (1498) en begin 16de eeuw aan het
poortgebouw van het kasteel Egmond te Egmond aan den Hoef. Hier werd op enkele
in 1933-'37 opgegraven onderdelen het steenhouwermerk van de Zuid-Brabantse
steenhandelaar Le Prince aangetroffen. 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. Zo is de arcade van het kasteel
Assumburg te Heemskerk (circa 1546) in deze steen uitgevoerd en leverde Coenraad
van Norenburg de steen voor de gevels van de Haarlemse waag (1597-'99). De
voorgevels van de waag (1608-'09) en het Statencollege (1631-'32), beide te Hoorn,
zijn respectievelijk in 1912-'14 en 1908-'11 in hardsteen vernieuwd.
Vanaf 1480 werd in Noord-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 en de
Zuiderzee richting Noord-Holland. Vroege toepassingen zijn te vinden aan de Grote
Kerk te Alkmaar (begin 16de eeuw) en de Westerkerk te Enkhuizen (1512-'19). Tot
begin 17de eeuw speelden Zwollenaren een belangrijke rol bij de levering van
Bentheimer zandsteen, maar na 1646 werden alle groeven door kapitaalkrachtige
Amsterdamse steenhandelscompagnieën gepacht. Deze situatie duurde tot het
overlijden van één van de belangrijkste pachters, de architect Steven Vennecool (†
1719), die veel zandsteen aan het door hem ontworpen Enkhuizer stadhuis (1686-'94)
toepaste. Daarna werd deze steensoort onder meer nog aan het stadhuis van Weesp
(1772-'76) en aan het gebouw Felix Meritis te Amsterdam (1788) gebruikt. Bij de
Nederlandsche Bank aldaar (1865-'69) is aan de bovenbouw Bentheimer zandsteen
gebruikt. De nadon-
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Op de binnenplaats van kasteel Assumburg te Heemskerk werd rond 1546 in Naamse steen deze
arcade gebouwd (1917)

kering van deze steen zorgt voor een opvallend kleurverschil met de onderbouw die
in Obernkirchner zandsteen is uitgevoerd. Die zandsteen werd uit Duitsland via de
Weser naar Bremen vervoerd en daarvandaan naar Holland. Ze heet hierom ook wel
Bremer zandsteen. Aan de Haarlemse vleeshal (1602-'04) en het Amsterdamse
stadhuis (1648-'65) is deze steen al toegepast.
Hoewel de Romeinen baksteen kenden en ook in onze streken toepasten, heeft het
tot ver in de 12de eeuw geduurd voordat er weer steen werd gebakken. Bij de
verspreiding speelden kloosters een belangrijke rol. De oudste bakstenen hebben een
groot formaat en worden kloostermoppen genoemd. De oudste Noordhollandse
bakstenen zijn vermoedelijk te vinden in de ruïne van de ronde burcht van het kasteel
te Egmond aan den Hoef, waarvoor de baksteen rond 1220 ter plaatse gebakken werd
(afgeticheld land). Een ander voorbeeld is de toren van de kerk van Spaarnwoude
(eerste kwart 13de eeuw). In 1285 eiste Floris V van de Friese kloosters de levering
van een substantiële hoeveelheid baksteen, die hij kort daarop gebruikte voor de
bouw van zijn dwangburchten in West-Friesland. Ook daarna werd veel baksteen
uit Friesland ingevoerd, getuige bijvoorbeeld de forse gele kloostermoppen
(laat-14de-eeuws) aan de Herv. kerk te Twisk. In het Daalmeer en het Kleimeer bij
Alkmaar werd klei gewonnen voor de baksteenproductie ten behoeve van onder meer
de stadsmuur (rond 1537) en de verbouwing van de Nijenburg (Oudorp). Al in de
15de eeuw kwam er veel Leidse steen naar Kennemerland. Deze werd bijvoorbeeld
toegepast aan de St.-Bavokerk te Haarlem, waar ook leveranties Goudse, Vechtse
en zelfs Kamper steen zijn verwerkt. In 1617 kreeg N. Carbasius een octrooi op de
winning van oude zeeklei uit de drooggemalen plassen van de Beemster en de Purmer
voor de productie van pannen en stenen. Te Purmerend was er een tegelbakkerij die
zich specialiseerde in de productie van vuurvaste oventegels (voor smuigers). In de
17de eeuw hadden enkele rijke Amsterdammers met een landhuis aan de Vecht daar
ook een steenoven, zoals Jan Jacobsz Huydecoper rond 1600 bij Breukelen. Voor
de rest kent Noord-Holland geen eigen baksteenproductie. Interessant is nog de
gildekamer van het metselaars- en steenhouwersgilde op de bovenste verdieping van
de Amsterdamse St.-Anthoniuspoort (waag) uit 1617 met een toegangspoortje
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voorzien van afbeeldingen van gereedschappen en in de vertrekken en aan de
buitenzijde tientallen 17de-eeuwse meesterproeven van zachte geslepen baksteen.
In de late middeleeuwen maakten met riet en stro gedekte daken gaandeweg plaats
voor minder brandgevaarlijke daken. Naast de toen populaire daktegels paste men
ook veel dakpannen toe. In het begin waren dit losse onder- en bovenpannen, ook
wel monniken en nonnen

De platte pannen van de houten dijkwoning Walingsdijk 10 te Ulrum (circa 1850) zijn uit Friesland
ingevoerd
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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 verdrongen uiteindelijk alle oudere daktegels en dakpannen. Afhankelijk
van de wijze van bakken, zijn de pannen rood of blauw van kleur. Uit Friesland
ingevoerd zijn de platte pannen van de houten dijkwoning Walingsdijk 10 (circa
1850). Opmerkelijk is verder het met lood beklede dak van de Haarlemse vleeshal
(1602-'04).

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. Decoratieve
ornamenten werden machinaal geproduceerd van terracotta en later cement, en vooral
toegepast bij eclectisch vormgegeven gebouwen. Zo kreeg het stadhuis van Zaandam
(1846-'48) decoratieve lijsten van een Utrechtse terracottafabriek en werd het
Amsterdamse woonhuis van de bankier E. Fuld (Keizersgracht 452; 1860) versierd
met materiaal afkomstig uit de Arnhemse fabriek Twiss & Co.
De productie van baksteen maakte eveneens een sterke ontwikkeling door. 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

Het in 1905-'08 gebouwde station van Haarlem heeft een forse perronoverkapping met stalen
vakwerkspanten (1993)

werd geperst. Het resultaat - de vormbaksteen - is te zien aan de gevangenis te
Alkmaar (1883-'84). 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 de perrongebouwen van
het Haarlemse station (1905-'08). Vanaf 1880 werden vormstenen, beter bekend als
profielstenen, ook veel toegepast aan neogotische kerken in Noord-Holland, zoals
de R.K. St.-Vituskerk te Hilversum (1891-'92), maar ook aan het postkantoor te
Haarlem (1893-'94). Aangedroogde strengpersstenen konden nageperst worden. Deze
nageperste steen (ook verblendsteen genoemd) heeft een hoekige vorm en een gladde
buitenkant. Voorbeelden hiervan zijn te zien bij het café 't Hoekje te Bussum (1902)
en het Amsterdamse American-hotel (1898-1902). Een variant op de nageperste steen
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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. Het mooiste voorbeeld hiervan is het naamtableau op het station Zandvoort
(1908). Tijdens de jugendstil-periode heeft men veel geglazuurde baksteen verwerkt,
bijvoorbeeld aan het Witte Huis te Amsterdam (1900). Maar ook H.P. Berlage
gebruikte diverse kleuren geglazuurde baksteen in het interieur van de door hem
ontworpen Beurs te Amsterdam (1898-1903).
De toepassing van de stempelpers voor het vormen van dakpannen zorgde ervoor
dat ook de dakpan maatvaster

Het in 1919-'21 gebouwde fabriekspand Mercurius te Wormer is geheel uitgevoerd in gewapend
beton met vlakke paddenstoelvloeren die doorlopen in de laadbalkons
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werd en een betere sluiting kreeg. De vanaf 1890 toegepaste kruispannen zijn hier
een voorbeeld van. In Noord-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
R.K. grafkapel te Hoorn (1871) en de spiegel van de stolpboerderij Dorpsstraat 16
te Abbekerk (circa 1875). In 1877 werd bij Beverwijk een fabriek van kunstzandsteen
opgericht, waarvan de producten nog te zien zijn aan de R.K. begraafplaatskapel te
Purmerend (1878) en het woonhuis Plantage Middenlaan 78 te Amsterdam (1879).
Kalkzandsteen - dat rond 1900 beschikbaar kwam - is onder meer gebruikt voor de
slagerij Buitenveer 2-8 te Weesp (1904) en de kop-rompboerderij Wogmeer 28 te
Wogmeer (1904).
Vanaf 1825 werd zink toegepast, zowel voor ornamenten als voor het bedekken
van daken. De in 1844 opgerichte zinkfabriek F.W. Braat te Delft bracht in 1861 een
catalogus van zinkwerken uit en specialiseerde zich vooral in het zinken ornament.
Zij produceerden het zinken ‘kruinwerk’ op het dak van het Centraal Station te
Amsterdam (1880-'89) en leverden de gegoten zinken pinakels van de Amsterdamse
Stadsschouwburg (1892-'94).
Gietijzer, dat vanaf 1825 in Nederland werd toegepast, ontwikkelde zich tot een
belangrijk bouwmateriaal. Bij het gemaal Cruquius bij Vijfhuizen (1843-'49) werden
wel gietijzeren vensters toegepast, maar de enorme balansen waren nog van
smeedijzer, gemaakt bij Van Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam. Een
vroege toepassing van gietijzer zijn de zuilen in de Herv. kerk te Den Helder
(1838-'39). Op het kerkhof aldaar staat het grafmonument van G.F.G. Gobius (†
1859), gegoten door de Deventer ijzergieterij Nering Bögel. Opmerkelijk zijn ook
de gietijzeren kilometerpalen tussen Durgerdam en Monnickendam (circa 1860).
Veel gietijzerwerk werd geleverd door Zuidhollandse ijzergieterijen. Bij de bouw
van het Amsterdamse Paleis van Volksvlijt (1858, afgebrand 1929) werden onder
meer de Haagse gieterijen van L.J. Enthoven & Zn. en Wed. A. Sterkman (later ‘De
Prins van Oranje’) ingeschakeld en de Leidse firma D.A. Schretlen & Zn.
Laatstgenoemde firma leverde ook het gietijzerwerk van de beide vuurtorens te
IJmuiden (1877-'78), terwijl de vuurtoren van Huisduinen (1877-'78) door de firma
F.J. Penn & Co. uit Dordrecht werd geleverd en de muziektent in het Amsterdamse
Vondelpark (1873) door Enthoven & Zn.
Door nabewerking werd het brosse gietijzer sinds de uitvinding van de zogeheten
Bessemer peer (1856) verwerkt tot gewalst ijzer, welijzer (vloei-ijzer) en later 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 werden gecombineerd.
Naar zijn uitvinder Camille Polonceau worden dit Polonceauspanten genoemd. Deze
zijn onder meer gebruikt bij de Westergasfabriek (1883-'85) en Circustheater Carré
(1886-'87) te Amsterdam. Een latere variant is het luifeldak van het perron te
Hilversum (1893) met gietijzeren kolommen en geklonken stalen vakwerkspanten.
Geheel geklonken zijn de stalen vakwerkspanten van het eilandperron van het station
Haarlem (1905-'08) en Naarden-Bussum (1917). Andere opmerkelijke
ijzerconstructies zijn de geklonken boogspanten van het Amsterdamse Centraal
Station (1889) en de vakwerkspanten met trekstaven van de Hollandsche Manege
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(1880-'81) en de Beurs (1903; versterkt 1909) te Amsterdam. Geheel in staalskelet
uitgevoerde gebouwen komen in Nederland relatief laat en zelden voor. Voorbeelden
in Amsterdam zijn de atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat (1934-'35) en de
Rijksverzekeringsbank (1937-'39).
Bij de oudste fabrieken paste men gietijzeren kolommen toe met houten
onderslagbalken en houten vloerbalken, zoals bij de Amsterdamse diamantslijperij
Gebroeders Boas (1878-'79). In het pakhuis Saigon te Wormer (1898) liggen gewalste
stalen profielbalken op de gietijzeren kolommen. Kort na 1900 ontstonden de eerste
gewapendbetonconstructies, 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), zoals toegepast bij de Amsterdamse
Rijkspostspaarbank (1899-1901). Wegens de betere brandveiligheid gebruikte men
al snel gewapendbetonconstructies (met grint). Een interessante vroege vorm van
betonskeletbouw is de diamantslijperij Asscher te Amsterdam (1907) met betonnen
kolommen, betonnen onderslagbalken en dikke vloerplaten. Toen in 1907 het patent
van François Hennebique op een monolithische constructie met dragende kolommen,
onderslagbalken, vloerbalken en relatief dunne vloeren verliep, werd deze
constructiewijze algemeen gangbaar voor de betonbouw. Na de toepassing bij
fabrieken volgden ook andere gebouwen, waaronder de spraakmakende gebouwen
van het functionalisme: de openluchtschool (1927-'30) en wolkenkrabber (1930-'32)
te Amsterdam en het sanatorium Zonnestraal te Hilversum (1928-'31). Ook volgden
experimenten in de woningbouw, zoals het Betondorp in Amsterdam-Watergraafsmeer
(1923-'28), en bleek het nut bij verdedigings- en waterbouwkundige werken, zoals
de Stevinsluizen en de nabijgelegen betonnen kazematten te Den Oever (1927-'32).
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Regio's
Inleiding
Op grond van zijn fysisch-geografische gesteldheid kan Noord-Holland grofweg in
vieren worden verdeeld. Een groot deel van de provincie bestaat uit veenweidegebied,
met aan de westelijke rand strandwallen en duinen. Het noordelijke deel van de
provincie wordt bepaald door zeeklei, overgaand in het waddengebied, en het
oostelijke deel wordt gevormd door de uitlopers van het Middennederlandse
zandgebied van het Gooi.
In de voorlaatste ijstijd van het Pleistoceen (het Saalien) ontstonden in het noorden
van de provincie twee eindmorenen van het landijs (Texel en Wieringen). Deze
kregen tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien) een laag dekzand. Stormvloeden
tussen de 4de en de 8ste eeuw zorgden voor het ontstaan van het Marsdiep en de
afscheiding van Texel van het vasteland. Wieringen raakte in de 12de eeuw van het
vaste land gescheiden. De zandgronden van het Gooi dateren uit het Pleistoceen. 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 (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 strandwallen (oude duinen) met
daarachter een uitgestrekt veengebied (Hollandveen). Onder invloed van de
Duinkerken-II transgressie drong de zee het strandwallengebied binnen. Rond 1000
voor Chr. bespoedigde de Oer-IJ de afbraak van het veen en ontstonden er diverse
grote meren, zoals de Purmer, de Wormer, de Schermer en de Beemster.
Aan de zeezijde vormden zich tussen 1000 en 1200 na Chr. hogere jonge duinen,
waardoor van Zandvoort tot aan Groet een aaneengesloten duinengebied ontstond.
Aan de oostzijde werd het veen ontgonnen. Dit leidde tot ontwatering en daarmee
tot inklinking van het veen, zodat deze gebieden permanent met windmolens en later
met (stoom)gemalen ontwaterd moesten worden. Delen van het Hollandveen werden
vanaf de middeleeuwen uitgeveend. De hierdoor ontstane veenplassen breidden zich
bij storm steeds verder uit en leverden een gevaar op voor de omgeving, zoals dat
bij het Haarlemmermeer het geval was. De Westeinder- en de Ankeveense plassen
bleven bestaan, maar andere plassen heeft men later als droogmakerijen herwonnen.
Benoorden het IJ begon men vanaf het eind van de 16de eeuw met het droogmalen
van de diverse meren, waaronder de Beemster (1609-'12), de Purmer (1622), de
Wijde Wormer (1626) en de Schermer (1631-'35). Ten noorden en westen van de
Westfriese Omringdijk kwamen bedijkingen tot stand met als eerste de Zijpe- en
Hazepolder (1596-'97), gevolgd door de Wieringerwaard (1620), de Anna
Paulownapolder (1844-'46) en uiteindelijk de eerste Zuiderzeepolder: de
Wieringermeer (1927-'30).
Vanouds maakte Noord-Holland deel uit van het grotere gewest Holland en deze
provincie was zo belangrijk dat in het spraakgebruik - en vooral in het buitenland Holland en Nederland synoniem lijken te zijn geworden. In 1807 - bij de verdeling
van het land in tien departementen - splitste men Holland in Amstelland en Maasland.
Bestendiging hiervan volgde in 1840, waarna Amstelland Noord-Holland ging heten.
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De dorpen Oost- en Westzaandam werden nog in 1811 tot de stad Zaandam verheven
en in 1819 kwamen Nederhorst den Berg, Kortenhoef en Thamen-Uithoorn bij
Holland, maar werd Loosdrecht aan de provincie Utrecht toegevoegd. In 2002 is de
laatstgenoemde plaats opnieuw tot Holland gaan behoren.
Hieronder volgt een karakterisering van het cultuurlandschap dat in Noord-Holland
is ontstaan door bodemgesteldheid en menselijk ingrijpen. De hier gehanteerde
indeling in zes regio's is gebaseerd op de Cultuurhistorische Waardenkaart van
Noord-Holland (2000-'02).
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 Kennemerland, bestaande uit Noorden Zuid-Kennemerland, gescheiden door het Noordzee Kanaal. Hier komen tevens
de Noordhollandse kasteelontwikkeling, de villaparken en
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de recreatie aan bod. Bij de behandeling van de regio Gooi en Vechtstreek is plaats
ingeruimd voor de verdedigingswerken in de gehele provincie. Bij de behandeling
van de regio Waterland en Zaanstreek wordt ook aandacht geschonken aan de
nijverheid. De provinciale infrastructuur komt aan bod bij de vierde regio, de
Meerlanden, bestaande uit het zuidelijkste deel van de provincie en de stad
Amsterdam. Bij de regio West-Friesland komen voor de hele provincie ook de
boerderijen aan de orde. Ten slotte worden de Kop van Noord-Holland en Texel
behandeld en de Zuiderzeewerken besproken.

Kennemerland
Het Kennemerland is de grootste regio van de provincie en heette vroeger
Kinhemerland of Kinheim. De regio wordt vooral bepaald door strandwallen en jonge
duinen, waarvan die bij Bergen met ruim vijftig meter tot de hoogste van Nederland
behoren. De noordelijke grens van de regio wordt gevormd door de Hondsbosse
Vaart en gaat over in het Noordhollands Kanaal (inclusief Alkmaar) om via de
Markervaart bij Krommenie richting de Wijkertunnel te lopen en met inbegrip van
Halfweg via de Ringvaart om de Haarlemmermeerpolder te Bennebroek bij de grens
met Zuid-Holland uit te komen.

Strandwallen en grondgebruik
Aan de zuidoever van de Oer-IJ bouwden de Romeinen in de 1ste eeuw voor Chr.
het fort Flevum bij Velsen, dat ze na een lokale opstand in het jaar 28 na Chr. verlieten
en in 47 definitief opgaven toen zij zich achter de (Oude) Rijn terugtrokken (limes).
Ook in Castricum zijn Romeinse bewoningssporen gevonden. De lokale bevolking

Nabij het in de 13de eeuw gestichte kasteel van Egmond aan den Hoef staan naast elkaar een in 1835
tot boerderij verbouwd 17de-eeuws edelmanshuis, een mogelijk als rechthuis gebruikt pand, een
openbare lagere school en - helemaal links - het in 1871 gebouwde raadhuis

had toen al tweeduizend jaar op de strandwallen van Kennemerland gewoond, zij
het niet overal en ook niet permanent. Nieuwe occupatie in de vroege middeleeuwen
concentreerde zich eveneens op de strandwallen. De Angelsaksische missionaris
Willibrord bezocht in 695 Heiloo en stichtte er in 720 een kerkje. Hij richtte ook
kerken op te Velsen en Petten. Zijn collega Adelbert vestigde in 722 te
Egmond-Binnen een kapel, waarin hij rond 740 werd begraven. Dit leidde in 922 tot
de stichting van een belangrijk benedictijnenklooster aldaar (1573 verwoest).
De structuur van Kennemerland wordt vooral bepaald door strandwallen. De
oudste, oostelijke, strandwal ontstond rond 3000 voor Chr. Een tweede, westelijker
gelegen, strandwal werd rond 1900 voor Chr. gevormd en een derde rond 1000 voor
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Chr. Vanaf de vroege middeleeuwen gebruikte men de hoger gelegen zanderige
ruggen van de strandwallen als bouwland. Deze geesten (‘geest’ betekent zandgrond)
waren in de dwarsrichting in stroken verkaveld en om het bouwland lag een houtwal.
Van de geestdorpen is Limmen het best bewaard gebleven, ook is de geest herkenbaar
te Castricum en Bakkum, en inmiddels iets minder in Uitgeest.
De lage gebieden tussen de strandwallen (strandvlakten met veen op oude zeeklei)
kwamen als grasland in gebruik. Grofweg zijn er vier stroken strandwallen te
onderscheiden. De oostelijke strandwal loopt van Bennebroek via Heemstede naar
Haarlem om na een onderbreking via Uitgeest naar Sint Pancras door te lopen. Een
eveneens onderbroken middelste strandwalbundel loopt van Vogelenzang naar
Bloemendaal en van Beverwijk en Heemskerk via Limmen naar Alkmaar. Tussen
1500 en 1000 voor Chr. had er bij Bergen een doorbraak plaats met twee
stroomgeulen, één noordwaarts richting

Op de kalkrijke gronden aan de landzijde van de duinen ontstonden bloembollenkwekerijen, waarvan
de uit 1927 daterende bollenschuur Duinweg 21 te Schoorl een voorbeeld is (1993)
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Schagen en één zuidwaarts tussen Limmen, Uitgeest en Castricum.
Na 1000 voor Chr. ontwikkelde zich de westelijke strandwal van Bakkum richting
Bergen. Ten slotte vormde zich rond 300 voor Chr. de jongste strandwalbundel, maar
deze werd in de 11de en 12de geheel overstoven door de toen gevormde jonge duinen.
Ook was de zeearm bij Bergen inmiddels geheel verzand, maar tussen Bergen en
Alkmaar en oostelijk van Heiloo resteerde wel een drassig gebied met meren die
later zijn drooggemalen (Bergermeer, Boekelermeer).
Over de strandwallen liepen parallel enkele hoofdwegen, met aan beide uiteinden
bij een waterweg of open water stedelijke nederzettingen als Haarlem en Alkmaar
(stadsrechten in 1245 en 1254). Te Beverwijk leidden stadsrechten (1298) niet tot
een stedelijke ontwikkeling. Verder verrezen aan deze hoofdwegen enkele kastelen
met een bijbehorende nederzetting, zoals Egmond aan den Hoef, Heemskerk en
Heemstede. Vanaf de 17de eeuw vormden zich in het zuidelijke deel van de
Kennemerzoom enkele nieuwe nederzettingen, zoals Bloemendaal, Overveen en
Aerdenhout, bestaande uit een aaneenschakeling van landgoederen en buitenplaatsen.
Deze ontwikkeling ging gepaard met zandafgravingen in het binnenduingebied
(afzandingen). Bij Heemstede werd dit zand via zandvaarten en het Haarlemmermeer
naar Amsterdam afgevoerd. Ook werd het binnenduingebied in de 17de en 18de
eeuw bebost (Haarlemmerhout, Alkmaarderhout).
In de duinen aan de kust kwamen de vissersdorpen Wijk aan Zee, Egmond aan
Zee en Zandvoort tot ontwikkeling. Te Wijk verdween na 1850 de visserij en te
Egmond en Zandvoort gebeurde dit na de aanleg van de moderne visserijhaven in
IJmuiden (1896). Samen met Bergen en het in 1906 gestichte Bergen aan Zee, richtte
men zich hier in de 20ste eeuw vooral op badtoerisme. Het duingebied zelf was
ongeschikt voor landbouw en vanaf de 14de eeuw werden hier konijnen voor de jacht
uitgezet (voor de huiden). Tot de Vogelwet (1912) vonden op vinkenbanen ook
vinkenjachten plaats. In de 19de eeuw werden in de duinen door zandwallen omringde
akkertjes aangelegd voor de aardappelteelt. Dit karakteristieke zogeheten
zeedorpenlandschap is ten noorden van Egmond aan Zee nog goed zichtbaar. Een
andere belangrijke functie van de duinen is die van waterleverancier. In 1853 werd
het gebied ten zuiden van Zandvoort ingericht als waterwinningsgebied voor
Amsterdam. Om grondwaterdaling te voorkomen, werd rivierwater gepompt in de
infiltratiekanalen die in dit gebied waren aangelegd.
Uit de 18de eeuw dateert de grootschalige bollenteelt. Men ontdekte toen 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 vooral uit richting Zuid-Holland tot aan de lijn Katwijk-Leiden. Maar
ook te Overveen, Bloemendaal en meer recent rondom Schoorl, Egmond en Bergen
ziet men de kleurrijke bollenvelden.
Holland op zijn Smalst heette de smalle duinenrij ten westen van Velsen die in
1865-'66 werd doorgraven ten behoeve van het Noordzee Kanaal (gereed 1872). Aan
de zuidzijde ontstond de havenplaats IJmuiden en aan de noordzijde een
industriegebied met als belangrijkste fabriek de in 1918 gestichte Hoogovens. Dit
kanaal zorgde tevens voor een scheiding van Kennemerland in Noord- en
Zuid-Kennemerland.
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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 liggen de best bewaarde voorbeelden
in Zeeland (Oost-Souburg, Burgh). Het staat niet onomstotelijk vast of de ronde
structuur van Den Burg op Texel ook op een dergelijke burcht teruggaat. Wel werden
burgwal en burggracht in 1346 hersteld. Begin 13de eeuw wordt melding gemaakt
van een grafelijk hof in Haarlem. Na de stadsbranden van 1347 en 1351 kwam dit
hof uiteindelijk aan de stad. Ter bekrachtiging van zijn macht stichtte graaf Floris V
in West-Friesland een viertal dwangburchten, waarvan die te Wijdenes en bij Oudorp
verdwenen zijn, die te Nuwendoorn bij Warmenhuizen is opgegraven en die te
Medemblik (1288) voor een deel bewaard is gebleven. Ter versterking van de
Hollandse buitengrenzen liet Floris V aan de Vechtmonding bij Muiden het Muiderslot
bouwen.
Belangrijke leenheren van de graaf bouwden vanaf de 13de eeuw omgrachte
kastelen in het gebied van de strandwallen, zoals het vierkante kasteel van de heren
van Brederode bij Santpoort (nu ruïne), het uit een vroeg-13de-eeuwse ronde burcht
ontstane stamslot van de graven van Egmond (nu ruïne) en de ronde burcht van
Marquette van de heren van Heemskerk (verwoest 1418). Het 12de-eeuwse stamslot
van de heren van Amstel, dat na verwoesting in 1204 niet werd herbouwd, lag
vermoedelijk ter plaatse van de huidige Portugees-Isr. begraafplaats van Ouderkerk
aan de Amstel. Voorbeelden van kleinere en compactere kastelen zijn de ruïne van
Huis ter Kleef bij Haarlem (circa 1325) en het rond 1394 gestichte kasteel van Schagen
(herbouwd 2001-'02). Een later voorbeeld, waarbij het weerbare uiterlijk van het
kasteel vooral diende om te imponeren en niet zozeer om
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Op een strategische plek op de strandwallen van Kennemerland verrees bij Santpoort in de late 13de
eeuw het imposante kasteel van de heer van Brederode. Na herbouw in 1351 volgde in 1426 een
nieuwe verwoesting. De ruine is sinds 1863 rijkseigendom (1994)

te kunnen verdedigen, is het in essentie laat-15de-eeuws kasteel Assumburg, waarvan
dat uiterlijk in 1546 door toevoeging van kantelen werd versterkt. Kasteel Marquette
werd vanaf 1717 door de Amsterdamse burgemeester Joachim Rendorp en zijn zoon
Pieter verbouwd tot een deftige buitenplaats. Een aantal andere rijke Amsterdammers
was hen daarin al voorgegaan, zoals bij de verbouwing van kasteel Heemstede in
opdracht van raadspensionaris Adriaan Pauw (afgebroken 1810). Er ontstonden ook
initiatieven tot de bouw van buitenhuizen in de nieuwe polders. Adriaans zoon Reinier
Pauw liet in de Purmer naar ontwerp van Philips Vingboons het huis Westwijck
bouwen. De aan de Pauws geparenteerde Frederick Alewijn gaf Vingboons opdracht
tot de bouw van het huis Vredenburg in de Beemster. Geen van deze twee buitens
is bewaard gebleven. Aan de oevers van de Vecht en vanaf 1648 te 's-Graveland
ontstonden eveneens diverse buitenplaatsen. Daarvan spreekt het na verwoesting
door Franse troepen (1672) in 1677-'84 herbouwde huis Trompenburg het meest tot
de verbeelding. Nog in de 18de eeuw werden er diverse buitenplaatsen ingericht,
zoals Oostermeer (1728) en Amstelrust (circa 1740) langs de Amstel en Frankendael
(1733) in de Watergraafsmeer. Een relatief laat voorbeeld is het in de Haarlemmerhout
voor koopman-bankier Henry Hope gebouwde Paviljoen Welgelegen (1786-'89).
Elders in de Kennemerzoom konden grotere landgoederen bestaan, waarbij de tot
het goed behorende boerderijen ervoor zorgden dat het geheel als zelfstandige
agrarische eenheid functioneerde. Voorbeelden hiervan zijn Huis te Manpad te
Heemstede, Elswout te Overveen, Beeckestein te Velsen en Huis Vogelenzang te
Vogelenzang. Met de Franse tijd en het afschaffen van de heerlijke rechten verdwenen
veel kastelen, landhuizen en buitenplaatsen. De buitenplaats Meer en Berg te
Bloemendaal werd rond 1850 veranderd in de psychiatrische inrichting Meerenberg
en de buitenplaats Ypestein te Heiloo in 1928-'40 in de R.K. Willibrordusstichting.
Voorbeeld van een jonger buiten is de voor de president van de Nederlandsche
Handelmaatschappij J.T. Cremer ingerichte buitenplaats Duin en Kruidberg
(1907-'09).

Villaparken en recreatie
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De aanleg van spoor- en tramlijnen maakte dat beter gesitueerde werknemers verder
van hun werk konden gaan wonen in chique villa's in een parkachtige omgeving. De
eerste villaparken waren ‘urbane villaparken’, zoals te Haarlem op de voormalige
bolwerken in de vorm van het Frederikspark (1864-'80), het Florapark (1881) en het
Wilhelminapark (1898-1906). Daarnaast ontstonden ‘suburbane villaparken’, waarvan
het Bloemendaalse Park (1882) de eerste was en waarvoor men de voormalige
buitenplaats De Rijp verkavelde. Nadat in 1895 de Binnenlandsche Exploitatie
Maatschappij van Onroerende Goederen was opgericht, begon die met aankoop van
gronden en de aanleg van de villaparken Duin en Daal te Bloemendaal (1897-1898)
en Kweekduin te Overveen (1898-'99). Elders in Kennemerland en het Gooi verrezen
vergelijkbare villaparken. Opmerkelijk is ook het in 1917-'18 in opdracht van de
Amsterdamse tegelfabrikant A.M.A. Heijstee gebouwde villapark Meerwijk te Bergen
met zijn uitbundig expressionistische villa's. In de jaren twintig werden zoveel
landgoederen en buitenplaatsen gesplitst en verkaveld dat de overheid dit wilde
beperken, wat leidde tot de Natuurschoonwet (1929), waarbij landgoedeigenaren een
fiscale tegemoetkoming kregen als ze hun landgoed intact hielden. De aanleg van
de spoorlijn Haarlem-Zandvoort (1881) en de tramlijn Amsterdam-Haarlem-Zandvoort
(1900) bespoedigden de uitbouw van Zandvoort tot zeebadplaats. Met de stichting
van Bergen aan Zee (1906) begon ook voor Bergen een bloeiperiode. Dat
laatstgenoemde dorp ontwikkelde zich tot een belangrijk kunstenaarsdorp voor de
zogeheten Bergense School. In 1928 kwam er een expositiezaal en werden er diverse
atelierwoningen gebouwd. Een zelfde ontwikkeling had zich al iets eerder voorgedaan
voor de schilders van de Larense school (Laren en Blaricum) in het Gooi.
Op bescheidener schaal kwam de recreatie ook tot ontwikkeling
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Veel van de op de strandwallen aangelegde buitenplaatsen zijn eind 19de of begin 20ste eeuw verkaveld
ten behoeve van villawijken. Te Overveen is ten zuiden van de spoorlijn de buitenplaats Belvedère
intact gebleven, maar ten noorden daarvan is in 1898-'99 het villapark Kweekduin ontstaan

wikkeling in Egmond aan Zee, Callantsoog en Wijk aan Zee, evenals te Bloemendaal
en Castricum, beide zonder een echte badplaats aan zee. Een bijzondere plaats nemen
de zogeheten koloniehuizen in. Dit waren vakantie- en rusthuizen voor ‘stadse
bleekneusjes’ die door verschillende instanties met welluidende namen als ‘Vereniging
tot Bevordering van het Tijdelijk Verblijf van Kinderen in Gezonde Streken’ werden
gesticht te Zandvoort (1899), Bergen aan Zee (1908), Egmond aan Zee (1910), Wijk
aan Zee (1915), Petten (1932-'33) en Bakkum (1934). De aanleg van tramlijnen en
de arbeidsduurverkorting ten gevolge van de Arbeidswet (1919) maakten de stranden
voor een breder publiek toegankelijk. Veel strandbebouwing in de kustplaatsen, zoals
de passage te Zandvoort (1881, J.C. van Wijk) moest vanaf 1943 wijken voor

Vanaf de late 19de eeuw kwam de strandrecreatie tot ontwikkeling en werden langs de kust hotels en
pensions gebouwd. Voor de kamerbemiddeling werd de V.V.V. ingesteld, die in Bergen in 1922 deze
kiosk kreeg
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de aanleg van de Atlantikwall. Na de oorlog volgde een hernieuwde bloei van het
toerisme, maar nu in de vorm van massatoerisme, waarvan Zandvoort een voorbeeld
is. Hier werd in 1948 ook het ruim vier kilometer lange autoracecircuit van Zandvoort
aangelegd.

Gooi en Vechtstreek
De regio Gooi en Vechtstreek bestaat uit een door de Vecht doorsneden lager
veenweidegebied en het hogere zandgebied van het Gooi. De Tafelberg bij Blaricum
vormt met bijna veertig meter het hoogste punt. Vooral op de overgang van hoog
naar laag hebben afzandingen plaatsgevonden. Aan de westzijde vormt het
Amsterdam-Rijnkanaal de regiogrens en die volgt bij Nigtevecht de provinciegrens
met Utrecht om zuidwaarts om Hilversum aan de oostzijde bij Huizen in het Eemmeer
uit te komen. De in 1819 aan de provincie Utrecht toebedeelde voormalige gemeente
Loosdrecht behoort sinds 2002 weer tot Noord-Holland.

Ontginningen
In de voorlaatste ijstijd ontstonden twee nagenoeg parallel gelegen stuwwallen
bestaande uit grof rivierzand met kleine hoeveelheden keileem en zwerfkeien. De
westelijke stuwwal ligt ter plaatse van Hilversum met een opduiking te Nederhorst
den Berg, de oostelijke stuwwal bij Huizen en Laren met een uitloper bij Muiderberg.
Beide stuwwallen kregen in de laatste ijstijd een zandpakket. Vanaf de bronstijd
vond in dit gebied bewoning plaats, waarvan enkele prehistorische grafheuvels op
de Gooise heide nog getuigen.
Vanaf het eind van de 8ste eeuw volgde herkolonisatie. Het graafschap Nardinclant
(Naarden en het Gooi) werd in 968 door graaf Wichman II van Hamaland geschonken
aan de pas gestichte St.-Vitusabdij te Elten (D) en kwam in 1280 in bezit van de
graaf van Holland. Voor het beheer van de ‘gemene gronden’ (heide en bossen) en
de ‘meenten’ (weidegronden) - nodig voor het landbouwsysteem op de arme
zandgronden - werd rond 1307 een marke-organisatie opgericht. De graven van
Holland stonden daartoe het gebruiksrecht van hun grond af aan de bewoners. De
marke ‘Stad en Lande van Gooiland’ regelde wie en hoeveel vee op de
gemeenschappelijke gronden mochten weiden. In 1442 werden de gebruiksrechten
beperkt tot de oorspronkelijke Gooise bevolking en hun mannelijke afstammelingen,
die sindsdien ‘Erfgooiers’ gingen heten. Over de verkoop van een stuk heide ter
plaatse van het huidige 's-Graveland rees in 1625 een conflict tussen de Erfgooiers
en de grondeigenaar, de Staten van Holland. Toen de Staat der Nederlanden in
1836-'43 opnieuw stukken grond wilde verkopen, volgde een verdeling waarbij de
Staat een derde deel ter verkoop kreeg. De resterende gronden kwamen in volle
beschikking van de ‘Vereniging van Stad en Lande van Gooiland’. In 1912 werden
haar rechten bij wet bevestigd. De vereniging heeft tot 1971 bestaan.
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In het noordelijke deel van de gouw Niftarlake werden de daar gelegen
veengebieden vanaf de 11de en 12de eeuw ontgonnen. De oeverwallen van de door
dit gebied kronkelende Vecht dienden als ontginningsbasis, evenals de opduiking
bij Nederhorst den Berg. Het ontgonnen gebied ten westen van de Vecht werd vooral
gebruikt ten behoeve van de melkveehouderij. Over de Gein en Gaasp kon
consumptiemelk naar Amsterdam vervoerd worden. Vanaf de 12de eeuw leidde
gebrek aan hout tot een toenemende vraag naar gedroogd veen (turf) als brandstof,
vooral ten behoeve van de bedrijven in Amsterdam. In de 15de eeuw werd de natte
vervening of het slagturven geïntroduceerd, waarbij bestaand weiland aan de
turfwinning werd opgeofferd. Met een zogeheten baggerbeugel baggerde men vanaf
circa 1530 veen uit trek- of petgaten om dat vervolgens op de tussenliggende legakkers
te drogen te leggen. In de Ankeveense plassen zijn deze legakkers nog goed zichtbaar.
Doordat ze bij stormen wegspoelden, ontstonden steeds grotere plassen, die
uiteindelijk een gevaar voor de omgeving opleverden. Te Loosdrecht is goed te zien
dat nog een smalle strook grond langs de ontginningsas resteert. De natte vervening
ging tot circa 1870 door, waarna bij Ankeveen nog tot 1970 op kleine schaal turf
werd gewonnen.
Twee natuurlijke plassen in dit gebied, het Horstermeer (1612-'29) en het
Naardermeer (1623-'29), probeerde men droog te leggen. Door het vele kwelwater
bleek dit niet blijvend mogelijk. Toch gelukte dit bij het Horstermeer uiteindelijk
met stoomkracht in 1882. Voor het Naardermeer gaf men dit na een poging in 1886
op. Plannen van Amsterdam tot aankoop van dit meer als vuilstort leidden op initiatief
van Jac.P. Thijsse tot de oprichting van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten (1905), die het gebied in 1906 aankocht.
Amsterdam had niet alleen grote behoefte aan veen, maar ook aan zand voor zijn
stadsuitbreidingen. Dat zand werd gebruikt als bouwzand en als ballastzand.
Belangrijk waren de afzandingen bij 's-Graveland (eerste blok 1625, tweede blok
1634), na 1672 gevolgd door afzandingen rondom Naarden. Ook de hoogten in het
Gooi zelf werden afgezand, zoals in 1772 de Trompenberg en het Naarderveld. De
Molenberg bij Huizen (1917) was de laatste zandafgraving. In 1912 kreeg de gemeente
Laren de eerste welstandscommissie van Nederland en in 1922 werd dit uitgebreid
tot de ‘Centrale Schoonheidscommissie’ voor de zes Gooise gemeenten, waarna in
1925 de
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Het dorp 's-Graveland gezien vanuit het zuiden met de lintbebouwing langs de in 1634 gegraven
's-Gravelandse vaart en de brede verkaveling met buitenplaatsen op de afgezande gronden ten oosten
daarvan. Op de achtergrond is de bebouwing van Bussum zichtbaar

aanbeveling werd gedaan om vooral de akkergebieden te laten bebouwen en grote
delen van het heidegebied als Gooisch Natuurreservaat (1931) te beschermen.

Nederzettingen
Net als in andere gebieden met schrale zandgronden ontstonden op de overgang
tussen de lagere meenten (weidegronden) en de hogere woeste gronden (heide en
bos) aaneengesloten complexen bouwland, die in het Gooi engen genoemd worden
(elders: essen of akkers). Doorgaans lagen deze engen in een band rondom het dorp.
De teelt van rogge en gerst werd vanaf de 15de eeuw voor een belangrijk deel door
boekweit vervangen, die met minder goede gronden genoegen nam, maar
arbeidsintensiever was dan graan. Boekweit had het bijkomende voordeel dat het
(net als heide) een drachtplant was voor de bijenteelt (honing). Om de geringe
bodemvruchtbaarheid te verbeteren, werden de engen verrijkt met een
plaggenbemesting - heideplaggen vermengd met dierlijke mest - waardoor deze in
de loop van de tijd een lichte bolling kregen. Van de in het Gooi ontstane kernesdorpen
zijn te Hilversum nog slechts enkele van de oorspronkelijk vele brinken zichtbaar
(Kerkbrink). De brinken dienden onder meer als verzamelplaats voor het vee dat via
(schaaps)driften naar de heide en terug werd geleid. Het esdorpkarakter van Bussum
en Huizen is door latere ontwikkelingen vrijwel geheel verloren gegaan. Dit in
tegenstelling tot de twee andere Gooise esdorpen, Laren en Blaricum, waar in de
dorpskern de schijnbaar willekeurig op onregelmatig gevormde erven gesitueerde
bebouwing nog goed zichtbaar is. Te Blaricum worden de erven soms nog omringd
door hulsthagen. De zesde Gooise kern, Naarden, heeft met de in de Vechtstreek
gelegen plaatsen Muiden en Weesp haar strategische ligging gemeen. Alle drie hebben
daarom het uiterlijk van een vestingstad gekregen. Op de in het veen-
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gebied geïsoleerde uitlopers van de stuwwallen ontstonden twee plaatsen met de wat
weidse term ‘berg’; Muiderberg op de plaats waar de stuwwal de Zuiderzee raakt en
Nederhorst den Berg nabij de Vecht. In het aansluitende verveningslandschap vormden
zich langgerekte dorpen, zoals Oud- en Nieuw Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen.
's-Graveland ten slotte is een aaneengesloten landgoederengebied met lintnederzetting
langs de 's-Gravelandsevaart.
De woeste gronden van het Gooi oefenden vanaf de komst van de Gooische
Stoomtram (1881) een grote aantrekkingskracht uit op diverse groepen mensen.
Kunstenaars vestigden zich rond 1900 in de dorpen Laren en Blaricum, van waaruit
ze het ongerepte landschap van de heidevelden schilderden. Zij zijn als de Larense
School bekend geworden. De schrijver Frederik van Eeden experimenteerde er met
zijn alternatieve woongemeenschap Walden. Ook werden de bossen en heidevelden
geschikt geacht als luchtkuuroord voor lijders aan tuberculose. Al in 1875 kwam op
de Hilversumse Trompenberg het Eerste Nederlandse Herstellingsoord tot stand,
gevolgd door het sanatorium voor borstlijders Hooglaren te Blaricum (1902). Beide
zijn inmiddels verdwenen. Beroemd is echter het in de Hilversumse bossen gebouwde
sanatorium Zonnestraal (1928-'31). De derde en uiteindelijk meest dominante groep
is die van de forenzen, als bewoners van de diverse villaparken die ter plaatse van
oude buitenplaatsen of op voormalige heidegebieden en in de bossen verrezen.
Voorbeelden hiervan zijn Het Spiegel (1877-'79) en het Prins Hendrikpark
(1899-1903) te Bussum, het Nimrodpark (1899), het Kannesheuvelpark (1902) en 't
Hoogt van het Kruis (1913) te Hilversum en De Stukken (1905) bij Huizen.

Verdedigingswerken
Tot in de late middeleeuwen kende Noord-Holland een aantal versterkte steden. Van
de verdedigingswerken uit die tijd resteren nog enkele stukken stadsmuur te Alkmaar
en enkele muurtorens te Amsterdam. Stadspoorten, zoals de Hoofdtoren te Hoorn
(1532-'34) en de Dromedaris te Enkhuizen (1540), waren uitgerust met geschut, maar
door de toegenomen vuurkracht voldeden ze al snel niet meer en ging men over op
gebastioneerde aardwerken. Ter bescherming van de schepen op de Texelse rede
werd in 1572-'74 bij Oudeschild een vijfzijdige schans aangelegd. In 1573 werden
in allerijl aan de zuidzijde van Alkmaar nieuwe verdedigingswerken opgeworpen.
Daarmee kon de Spaanse belegering worden doorstaan, zodat op 8 oktober 1573 daar
de Victorie begon. Kort daarop werden in Alkmaar, maar ook te Edam en
Monnickendam, de vestingwerken verbeterd. Nadat Amsterdam zich in 1578 in het
Staatse kamp had geschaard, verschoven de oorlogshandelingen naar de periferie
van de jonge Republiek. In opdracht van de Staten van Holland werden aan de
oostrand van de provincie enkele strategisch gelegen steden versterkt. Muiden, aan
de monding van de Vecht, kreeg in 1577 een nieuwe omwalling met schansen. Onder
leiding van Frederik Hendrik ontstond vanaf 1629 vrijwel geheel op toenmalig
Hollands gebied de (Oude) Hollandse Waterlinie. Langs de Vecht kon het laaggelegen
polderland geïnundeerd worden. Slechts enkele decimeters water waren voldoende
om een gebied nat en drassig en daarmee ontoegankelijk te maken voor troepen en
materieel, terwijl het water voor vaartuigen te ondiep was. Hoger gelegen wegen en
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dijken (de accessen), maar ook waterwegen, vormden zwakke schakels in de linie
en moesten extra beschermd worden. Daartoe werd ten noorden van Nederhorst den
Berg het fort Hinderdam aangelegd en werd ook het inundatiesysteem bij Muiden
verbeterd.
In 1672 konden de Fransen ternauwernood door de Hollandse Waterlinie worden
gestuit. Dat jaar werd er nog snel een schans te Uithoorn aangelegd. De Franse troepen
verwoestten alle buitens ten oosten van de linie. Vooral 's-Graveland had hier sterk
onder te lijden. De hoge gronden van het Gooi bij Naarden bleken een zwakke schakel.
Na de terugverovering op de Fransen werd Naarden onmiddellijk omgebouwd tot
een imposante vesting met zes bastions (1673-'85). Ook de omliggende hogere
gronden werden in dit kader afgezand. Weesp kreeg in 1672-'73 een nieuwe omwalling
met twee bastions op de oostoever van de Vecht.
Ten tijde van de inval van de Pruisen in 1787 legde men in allerijl rond Amsterdam
een verdedigingslinie aan. Daarvan resteren het Werk aan het IJ voor Diemerdam
en een inundatiesluis aan de Karnemelksloot bij Naarden. De Vierde Engelse Oorlog
(1780-'84) vormde de aanleiding om de oorlogsvloot in 1781 te verplaatsen van de
rede van Texel naar de marinehaven het Nieuwe Diep (Den Helder). Deze haven
kreeg in 1790-'93 verdedigingswerken. Bevroren rivieren zorgden echter in 1795
voor een vrijwel ongehinderde opmars van Franse troepen. Een invasieleger van
Engelse en Russische troepen kon de marinehaven te Den Helder in 1799 over land
veroveren, maar werd later dat jaar bij Bergen en Castricum verslagen. Napoleon
bezocht Den Helder in 1811 en liet dit ‘Gibraltar van het Noorden’ aan de landzijde
voorzien van een fortenlinie (1811-'13). Ter verdediging van Amsterdam was toen
al in 1806-'10 de linie van Beverwijk opgeworpen naar plannen van C.R.T.
Krayenhoff.
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
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Stelling van Amsterdam
Het Noordfront

1
2
3
4
5
6
7

fort bij Edam
fort bij Kwadijk
fort benoorden Purmerend
fort aan de Nekkerweg
fort aan de Middenweg
fort aan de Jisperweg
fort bij Spijkerboor

Het Noordwestfront

8
9
10
11
12
13
14
15

fort bij Markenbinnen
fort bij Krommeniedijk
fort aan den Ham
fort bij Veldhuis
fort aan de St.-Aagtendijk
fort bij Velsen
fort Zuidwijkermeer
forteiland IJmuiden

Het Westfront

16 fort benoorden Spaarndam
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17
18
19
20

fort bezuiden Spaarndam
fort bij Penningsveer
fort bij de Liebrug
fort aan de Liede

Het Zuidwestfront

21 fort bij Vijfhuizen
22 fort bij Hoofddorp
23 fort bij Aalsmeer
Het Zuidfront

24
25
26
27
28
29
30

fort bij Kudelstaart
fort bij de Kwakel
fort aan de Drecht
fort bij Uithoorn (U)
fort bij Waver-Amstel (U)
fort in de Botshol (U)
fort aan de Winkel (U)

Het Zuidoostfront

31
32
33
34

fort bij Abcoude (U)
fort bij Nigtevecht (U)
fort bij Hinderdam (U)
fort Uitermeer

Het Zuiderzeefront

35 werk aan het IJ voor Diemerdam
36 werk aan het IJ op het Vuurtoreneiland voor Durgerdam
37 forteiland Pampus
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Ten noorden van Muiden ligt op een zandhank in het IJsselmeer het forteiland Pampus. Dit in 1887-'95
als onderdeel van de Stelling van Amsterdam gebouwde fort moest die stad behoeden voor geschutsvuur
vanaf oorlogsschepen

aanzienlijk oostelijker gelegen Nieuwe Hollandse Waterlinie aangelegd naar ontwerp
van Krayenhoff. In het Noordhollandse gebied vallen beide linies samen. In 1844-'48
werden de forten Kijkuit en Hinderdam bij Nederhorst den Berg gebouwd. De
Vestingwet van 1874 bepaalde dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie moest worden
verbeterd en de bestaande forten gemoderniseerd. Belangrijk was de rol van de
vesting Naarden, die eveneens gemoderniseerd werd. De Vestingwet bepaalde tevens
dat er een stelling rond Amsterdam moest komen, als ‘reduit’ achter de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Deze stelling, uiteindelijk bestaande uit bijna veertig forten
en bijbehorend inundatiegebied, werd gelegd in een cirkel met een straal van vijftien
kilometer rondom de hoofdstad. De aanleg vond plaats tussen 1880 en 1920. Tot de
opmerkelijkste scheppingen behoort het in de Zuiderzee gebouwde forteiland Pampus
(1887-'93). In de havenmond van IJmuiden verrees ter afsluiting van het Noordzee
Kanaal het kustfort IJmuiden (1880-'87). Door de uitvinding van de krachtige
brisantbom was het werkelijke nut van de linies al praktisch vanaf het begin
achterhaald.
Na een reorganisatie van het leger in 1922 ging de waterlinie de Vesting Holland
heten. Ter verdediging van de Afsluitdijk bouwde men in 1932-'36
verdedigingswerken bij de sluiscomplexen aan beide uiteinden. De Stelling bij Den
Oever was een voor die tijd moderne dubbele verdedigingslinie met dertien
kazematten. De vergelijkbare Stelling van Kornwerderzand aan de Friese zijde hield
in 1940 goed stand tegen de Duitse aanvallers. Op het hoger gelegen gebied rond
Muiderberg werden in 1931 enkele betonnen mitrailleurkazematten aangelegd. In
1939-'40 breidde men de verdediging uit met een linie van betonnen
groepsschuilplaatsen tussen IJsselmeer en Naardermeer. De komst van
langeafstandsbommenwerpers maakte de inundaties van de Vesting Holland praktisch
nutteloos.
De door de Duitsers in 1942-'44 langs de kusten van

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

56
Noorwegen tot Frankrijk aangelegde Atlantikwall leidde ook in Noord-Holland tot
ingrijpende werkzaamheden. De fortenlinie van Den Helder werd versterkt en
omgebouwd tot een ‘Verteidigungsbereich’. Ook IJmuiden werd tot een vesting
omgebouwd. Daarnaast verrezen vele bunkers rondom het vliegveld Bergen en
diverse bunkers langs het strand. Op het Gooise zand van Hilversum bouwde men
in 1943 de commandobunker voor generaal J. Blaskowitz. Kort na de oorlog
verdwenen veel bunkers, vooral in het gebied rond IJmuiden. In 1951 is de Hollandse
Waterlinie opgeheven en in 1959 de Stelling van Amsterdam. De laatste is inmiddels
wel op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst en voor de Nieuwe Hollandse
Waterlinie loopt een aanvraag.

Waterland en Zaanstreek
De regio Waterland en Zaanstreek is het grote open gebied ten noorden van het IJ
met zijn vele vaarten, sloten en tochten. Regelmatiger van structuur zijn de
drooggemalen polders van de Beemster, de Purmer en de Schemer. De oostelijke
grens van de regio wordt gevormd door de voormalige Zuiderzee, inclusief het
voormalige eiland Marken. De noordgrens wordt bepaald door de Westfriese
Omringdijk en de westgrens door het Noordhollands Kanaal, om via de Markervaart
bij Krommenie richting de Wijkertunnel te lopen. Het IJ en het Noordzee Kanaal
vormen de zuidgrens (met uitzondering van het boven het IJ gelegen deel van de
gemeente Amsterdam).

Ontginning en droogmakerijen
Sporen van bewoning uit de Romeinse tijd en ouder zijn gevonden nabij Assendelft.
Nadien ontwikkelde zich ook daar, net als in de rest van Waterland en Zaanstreek,
een uitgestrekt veenmoeras. Hierin ontstonden veenkoepels met daartussen
veenstroompjes, zoals de Waterlandse Die en de Purmer Ee. Vanaf de 10de eeuw
werd dit gebied ontgonnen. Het met sloten ontwaterde veen onderging door oxidatie
en inklinking een maaivelddaling. Daarnaast noopte de toegenomen invloed van de
zee op het Almere (IJsselmeer) vanaf het eind van de 12de eeuw tot de aanleg van
dijken. In het veengebied van Marken had het Friese premonstratenzer- of
norbertijnenklooster Mariëngaarde bij Hallum in 1235 een uithof gesticht en dit
stimuleerde de aanleg van dijken. Na 1282 werd de dijkaanleg voortgezet door de
graven van Holland. Toch bleef de bodem dalen en bouwde men de nederzettingen
binnen dit eiland op kunstmatig opgeworpen terpen. Van de oorspronkelijk 27 werven
zijn er nog vijftien over, waarvan drie onbewoond. Joost van den Vondel omschreef
Marken als ‘wat weiland in zee, een laag visserseiland’.
Rond 1300 waren er in dit gebied ook enkele andere omdijkte gebieden; er liep
een dijk tussen de meren van de Beemster en de Schermer (Eilandspolder), om de
polder Zeevang en de aansluitende Zuidpolder en om het Waterland van
Monnickendam via Uitdam langs het IJ via Krommeniedijk en bovenlangs, het
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Wormer- en Jisperveld en de Wijde Wormer insluitend. Deze dijk rond Waterland
zou al omstreeks 1180 tot stand zijn gekomen. De Schardam (vóór 1317) verbond
de Westfriese Omringdijk met de ringdijk van Zeevang. Belangrijk waren ook de
Nieuwendam in de Cromme IJe bij Krommenie (1357) en de Nieuwendam boven
Monnickendam (1401), waardoor de Purmer Ee van de Zuiderzee afgescheiden werd.
Binnen de omdijkte gebieden ontstond een mozaïek van meren en meertjes, geulen
en prielen, met daartussen een groot aantal veeneilanden. Bij Oostzaan, bij Jisp en
nabij Grootschermer is dat nog goed zichtbaar. Als gevolg van kleinschalige
turfwinning zijn de sloten in de loop van de tijd breder geworden. Door de hoge
waterstand kan het grasland slechts extensief als hooiland gebruikt worden. Inmiddels
zijn grote delen in gebruik als natuurgebied (Ilperveld, Wormerveld en Jisperveld).
Nadat in de buurt van Alkmaar enkele kleinere meertjes waren drooggemalen
(Achtermeer 1533, Egmondermeer 1562, Bergermeer 1564) werd deze ervaring
gebruikt om grotere meren met stedelijk kapitaal droog te malen tot vruchtbare
landbouwgrond. De uit De Rijp afkomstige molenmaker Jan Adriaansz Leeghwater
(1575-1650) speelde hierin een rol vanwege de door hem voorgestelde verbeteringen
ten aanzien van de polderbemaling. Nadat men in 1607 met de ringdijk was begonnen,
kwam de Beemster (7000 hectare) in 1610 droog te liggen, maar na een springvloed
kort daarop in 1612 moest de polder opnieuw drooggemalen worden. Dit geschiedde
met ruim veertig poldermolens, opgesteld in molengangen van telkens drie molens.
De geometrische hoofdverkaveling van de polder werd ontworpen door Gerrit Dirksz
Langedijk. In de 17de eeuw was de Beemster een geliefde plek voor Amsterdamse
kooplieden om hun vrije tijd door te brengen. Zij lieten er verschillende buitens en
monumentale stolpboerderijen bouwen, maar die zijn inmiddels vrijwel alle weer
verdwenen. De Beemster staat als een voorbeeld van een 17de-eeuwse droogmakerij
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Bij het droogmalen van de Schermer (4700 hectare) gebruikte men ruim vijftig
molens, gegroepeerd volgens een viertrapsbemaling. Anders dan in de Beemster zijn
hier elf van de oorspronkelijke poldermolens bewaard gebleven, bij Schermerhorn
en Ursem staan ze nog in molengangen.
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Bij Spijkerboor kruist het Noordhollands Kanaal de Knollendammervaart. Op deze plek vallen ook
twee UNESCO-gebieden samen, die van de Stelling van Amsterdam met fort Spijkerboor en die van
de Beemster met zijn planmatige polderaanleg en stolpboerderijen

Nederzettingen
De drie steden in dit gebied, Monnickendam (1355), Edam (1357) en Purmerend
(marktrechten 1410), liggen alle in het Waterland. Met Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen
en Medemblik behoorden ze tot de zeven steden van het Noorderkwartier. Purmerend
ontstond als een vissersdorp aan de Where bij een (verdwenen) kasteel,
Monnickendam en Edam zijn beide typische damsteden, ontstaan bij afdammingen
van respectievelijk de Ye en de Leek. Zoals Volendam als vissersplaats met Edam
verbonden is, heeft Marken een gezamenlijke ontstaansgeschiedenis met
Monnickendam, waarbij Friese norbertijnen een rol speelden bij de dijkaanleg. De
vierde stad in deze regio ontstond pas in 1812, toen de damdorpen Oost- en
West-Zaandam samen de stad Zaandam gingen vormen.
De dorpen Schermerhorn, Grootschermer, Graft en vooral De Rijp, alle gelegen
in de Eilandspolder, waren welvarende lintdorpen met eigen handel en visserij; in
De Rijp was dat vooral de walvisvaart. Hetzelfde gold ook voor het op een gunstige
plek tussen vier meren gelegen Broek in Waterland, dat in de 18de eeuw het rijkste
dorp van Waterland was. Met vijf andere dorpen (Ransdorp, Landsmeer, Zuiderwoude,
Zunderdorp en Schellingwoude) had het al in 1619 een economisch verbond gesloten,
de Unie van Waterland. Deze unie werd eind 17de eeuw net als alle andere steden
door Amsterdam overvleugeld.
Waterland was in de relatief droge 10de eeuw ontgonnen, waarna de bebouwing
zich in de nattere 13de en 14de eeuw verplaatste naar hoger gelegen wegen en dijken,
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Aan de zuidzijde van het smal verkavelde Schermereiland ontstond het grote dorp De Rijp, dat door
de zeevaart - met name de walvisvaart - grote voorspoed kende in de 17de eeuw

zoals bij Ransdorp. Dit gold ook voor het op een veenkoepel ontstane Broek in
Waterland, waarvan de bebouwing in de 13de eeuw naar de bedijkte rand van de
veenstromen de Eng en de Leed verschoof. De slechte draagkracht van de grond,
gekoppeld aan het relatief goedkope, van overzee ingevoerde, hout, zorgde in deze
regio voor een unieke houtbouwtraditie.
De polder Zeevang wordt vooral gekenmerkt door de langgerekte 12de-eeuwse
veenontginningen van Kwadijk, Middelie, Warder en Oosthuizen. Ook aan de
westzijde van Waterland zijn dergelijke veenontginningen te vinden: Landsmeer,
Ilpendam, Jisp en Wormer, en de jongere ontginningen Watergang en Markenbinnen.
In de 17de-eeuwse droogmakerijen verrezen planmatig opgezette kruisdorpen, zoals
Middenbeemster, Westbeemster, Stompetoren en Zuidschermer.
De nederzettingen in de Zaanstreek kwamen relatief laat tot ontwikkeling. Aan
de westzijde van het gebied ontstonden in de 12de eeuw de veenontginningen
Assendelft en Westzaan en aan de oostzijde Oostzaan. De huidige lintbebouwing
van Krommenie ligt op een 12de-eeuwse secundaire ontginningsas. Aan weerszijden
van de in 1288 aangelegde dam in de Zaan vormden zich nederzettingen, waarna de
bebouwing zich in de loop van de 16de eeuw langs de Zaanoevers naar het noorden
uitbreidde (Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer).
Door maaivelddaling en verzilting ging de economie in Waterland eind 18de eeuw
achteruit. Dit werd verergerd door de overstromingen van 1825 en 1916. De
overstroming van 1916 was wel de stimulans voor de aanleg van de Zuiderzeewerken,
waarna dit gebied minder overstromingsgevoelig werd. In Zaandam, Oostzaan en
Landsmeer, maar vooral in Amsterdam-Noord en bij Purmerend verrezen na de
Tweede Wereldoorlog - op opgespoten grond - forse woonwijken in dit eens zo
drassige polderland.
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Nijverheid
Door gebruik te maken van goedkope energie in de vorm van wind, groeide de
Zaanstreek in de 17de eeuw uit tot een van de grootste industriegebieden van Europa.
In 1594 had Cornelis van Uitgeest een patent gekregen op het gebruik van een krukas
om een zaagraam in een windhoutzaagmolen in beweging te brengen. Langs de Zaan
verrezen talrijke industriemolens, waaronder oliemolens, pelmolens, volmolens,
verfmolens en papiermolens. De laatstgenoemde werden na 1672 gesticht door
Gelderse ondernemers die voor de Fransen gevlucht waren. In 1731 draaiden in de
Zaanstreek 584 windmolens. Belangrijk was tevens dat hier geen belemmering
bestond door een gildenstructuur, zoals in Amsterdam. Vooral bij de mechanische
houtzagerij bleek dit een voordeel. De faam van de Zaanse scheepsbouw was zodanig
dat de Russische tsaar Peter de Grote in 1697 korte tijd naar Zaandam kwam om
deze nijverheid van dichtbij te bestuderen. In Jisp en Wormer waren veel
scheepsbeschuitbakkerijen, waarvoor korenmolens en eendeneieren nodig waren.
Te Landsmeer, Den Ilp en Volendam gebruikte men visafval voor het houden van
eenden. In 1620 verrees in Wormer een toren die om zes uur 's avonds aangaf dat
het beschuitbakken gestaakt diende te worden vanwege het brandgevaar (afgebroken
1896). De uitgestrekte Noordhollandse weidegronden leverden zuivelproducten. Dit
gold vooral in het gebied boven het IJ, waar de Edammer kaas een begrip werd en
de Alkmaarse kaasmarkt nog steeds een attractie is.
Lokale nijverheid ontstond op vele andere plekken, waaronder in de 18de eeuw
te Haarlem de bekende Haarlemmerolieproductie en in Hilversum een bloeiende
lakenen tapijtnijverheid, waarvan nog enkele bijbehorende fabrikeurswoningen
resteren. Andere specifieke bedrijven zijn bijvoorbeeld de conservenfabriek te
Noord-Scharwoude (1894) en de zuurkoolfabriek te Zuid-Scharwoude (1905). Ook
de imposante gebouwen van de

Door de toepassing van stoomkracht kende de nijverheid langs de Zaan in de late 19de eeuw een
nieuwe bloei en werden de industriemolens vervangen door een industrieel landschap met
stoompellerijen, chocoladefabrieken en zeepziederijen. Hier is het rijstpellerijcomplex Hollandia te
Wormer zichtbaar (1993)

beetwortelsuikerfabriek Holland te Halfweg dienen in dit verband genoemd te worden,
evenals de opvallende sigarettenfabriek te Naarden (1915).
Eind 18de eeuw verminderde de bevaarbaarheid van de Zaan en begon daar net
als in de rest van Holland een economische neergang. Na 1850 volgde er een nieuwe
opleving door de toepassing van stoomkracht. Rond 1830 werden gortpelmolens
omgebouwd voor het pellen van rijst uit Java. In de tweede helft van de 19de eeuw
volgde de cacaofabricage. Ook elders ontstonden chocoladefabrieken, zoals te Bussum
(Bensdorp), Haarlem (Droste) en Weesp (Van Houten). Tot de meest archetypische
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fabrieksgebouwen in de Zaanstreek behoren de stoompellerijen Mercurius en
Hollandia te Wormer en de zeepziederij De Adelaar te Wormerveer (1908). Ook
andere Zaanse voedsel- en genotsmiddelenindustrieën met namen als Wessanen,
Honig, Duyvis en Verkade hebben nog steeds een bekende klank.
Een aparte plaats nemen de diamantslijperijen van Amsterdam in. Sinds 1727 had
de Republiek het monopolie op de exploitatie van diamantvelden in Brazilië. Het
slijpen werd overwegend gedaan door Sefardische joden en was vanaf 1840
fabrieksmatig georganiseerd. De grafische industrie van Joh. Enschedé & Zn. te
Haarlem heeft ons vanaf het einde van de 19de eeuw voorzien van waardepapieren
in de vorm van postzegels en bankbiljetten. Ook losjes aan de Staat gelieerd waren
de buskruitfabrieken te Ouderkerk aan de Amstel en Muiden. In 1895 werd binnen
de stelling van Amsterdam de munitiefabriek Artillerie Inrichtingen gevestigd, die
vanaf 1912 als staatsbedrijf wapens en munitie voor het Nederlandse leger
produceerde. Van de scheepswerven moet de N.D.S.M.-werf op Amsterdam-Noord
genoemd worden. De belangrijkste en meest grootschalige metaalverwerkende
industrie is echter de in 1918 te Velsen-Noord gestichte Hoogovens (nu Corus).
Hieraan is ook de fabriek van Hoogovencement gelieerd en vanwege het enorme
elektriciteitsverbruik van beide fabrieken bouwde men in 1932 in de buurt een
elektriciteitscentrale.
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 langs het Noordzee Kanaal concentreerde, met
uitgestrekte terreinen voor olieraffinaderijen (vanaf 1936), chemische industrie (Jan
van Riebeeckhaven) en recentelijk containeroverslag (Houtrakpolder).
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Meerlanden
De regio Meerlanden en de gemeente Amsterdam vormen samen het meest
verstedelijkte gebied van de provincie, ondanks de nog redelijk open gebieden van
de zuidelijke Haarlemmermeerpolder en de nagenoeg tot in Amsterdam-Zuid reikende
groene long van de Groot Duivendrechtse polder. De noordgrens van de regio wordt
gevormd door het IJ oostelijk van Amsterdam-Zuidoost en verder de waterstromen
de Holendrecht, de Waver en het Amstel-Drechtkanaal tot bij Leimuiden, waar de
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder tot aan Zwanenburg de zuidelijke en de
westelijke grens van de regio vormt.

Ontginningen en droogmakerijen
Tot het begin van de jaartelling voerde de Vecht zijn water af via de Oer-IJ. Na de
Romeinse tijd verzandde deze zeearm en stroomde het Vechtwater via het Almere
(later Zuiderzee, nu IJsselmeer) noordwaarts. Tussen de

Midden door de veenontginning ten westen van Aalsmeer loopt de Uiterweg. De smalle verkaveling
aan de zuidzijde (hier links) gaat door de natte vervening over in het water van de Kleine Poel.
Rechtsboven is de Haarlemmermeerpolder zichtbaar

hogere strandwallen in het westen en de hoge gronden van het Gooi vormde zich
een aaneengesloten veengebied, doorsneden door veenstromen (Waver, Holendrecht,
Gein, Gaasp en Amstel). Vanaf de 11de eeuw werd dit veengebied ontgonnen tot
landbouwland. Vanwege de oxidatie en inklinking moest men al snel van graanbouw
op veeteelt overgaan. Een mooi voorbeeld van een veenontginning is het voormalige
veenkussen van De Ronde Hoep. Vanuit de aan alle zijden omringende veenstromen
(Waver, Bullewijk en Amstel) werd het gebied ontgonnen en in 1637 omdijkt tot de
Polder De Ronde Hoep.
Waar mogelijk werd op andere plekken het veenpakket gebruikt voor de
turfwinning. Vooral in het gebied ten zuiden van Aalsmeer vond vanaf de 15de eeuw
natte vervening plaats. Hierdoor ging in de 17de en 18de eeuw
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Voor het droogmalen van de Haarlemmermeer (1848-'52) maakte men gebruik van drie forse
stoomgemalen, waarvan de Cruquius de meest imposante en meest gaafbewaarde is

veel cultuurland verloren. De provinciale overheid zag dit met lede ogen aan, omdat
de plassen steeds groter werden en deze grote watervlakten een gevaar voor de
omgeving opleverden. Het Haarlemmermeer was ontstaan uit drie kleine natuurlijke
meren (Spieringermeer, Leidsche Meer en Haarlemmermeer). Tussen 1591 en 1611
verzwolg de ‘waterwolf’ de dorpen Vijfhuizen, Nieuwerkerk en Rietwijk. Plannen
tot drooglegging van Jan Adriaansz Leeghwater (1641), Nicolaas Samuelsz Cruquius
(1712) en F.G. baron van Lynden van Hemmen (1821) bleken alle niet uitvoerbaar.
Een zware storm in 1836, waardoor een verbinding met het IJ dreigde te ontstaan,
was aanleiding tot de instelling van een ‘droogmakingscommissie’ (1839). Na een
rapportage door A. Lipkens, G. Simons en M.G. Beijerinck viel in 1843 het besluit
tot droogmaking. Om het inmiddels 18.000 hectare grote meer werd eerst een ringdijk
gelegd. Drie imposante stoomgemalen - de Leeghwater, de Cruquius en de Lijnden
- pompten het meer tussen 1848 en 1852 droog. Bij de uitvoering en de verkaveling
speelde J.A. Beijerinck een belangrijke rol. Voor de verdere ontwatering werden de
Hoofdvaart en zes dwarsvaarten gegraven.
Later in de 19de eeuw werden enkele uitgeveende meren drooggemalen, waaronder
de Legmeerpolder (1883). De grond bij Aalsmeer, Kudelstaart en rond Uithoorn
bleek zeer geschikt voor akkerbouw. Te Aalsmeer had men zich al vanaf de 17de
eeuw toegelegd op intensieve teelt, eerst van vruchtbomen en heesters, en in de 18de
eeuw uitgebreid met aardbeienteelt en daarna sierbloemen en potplanten. In 1912
kwam in Aalsmeer een eerste veiling tot stand en sindsdien is Aalsmeer een
internationaal vermaard centrum van de bloementeelt.
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Nederzettingen
Ouderkerk, ontstaan op de plaats waar de Bullewijk in de Amstel uitkomt, vormt de
oudste kern van het Amstelland. Hier vermoedt men het 12de-eeuwse stamslot van
de heren van Amstel. Als gevolg van de veenontginningen werd dit gebied in de
13de eeuw gesplitst in Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel (Amstelveen). Aan de
monding van de Amstel in het IJ legde men in 1270 een dam, waarna het hier gelegen
vissersdorp op ongekende wijze uitgroeide tot een wereldstad. Graanhandel met het
Oostzeegebied (de moedernegotie) en handel met de Oost- en West-Indische gebieden
bracht Amsterdam grote welvaart, waardoor de bescheiden middeleeuwse kern een
ruime 17de-eeuwse grachtengordel kreeg. Een nieuwe bloeiperiode aan het eind van
de 19de eeuw leidde tot een tweede gordel, waar met het Algemeen Uitbreidings
Plan (1934) op werd voortgeborduurd. Inmiddels behoort Halfweg, dat oorspronkelijk
halverwege Haarlem en Amsterdam lag, tot de rand van dit omvangrijke urbane
gebied, dat ook Badhoevedorp, Amstelveen en Diemen beslaat en aan de oostzijde
reikt tot aan de Bijlmer en het nieuwe IJburg. Als gevolg van een beleid van
gebundelde deconcentratie ontwikkelden groeikernen als Purmerend en vooral Almere
zich tot forensensteden van Amsterdam. De in de Haarlemmermeerpolder gelegen
luchthaven Schiphol behoort eveneens tot dit urbane gebied. Verder zuidelijk langs
de Hoofdvaart liggen het kruisdorp Nieuw-Vennep en het lintdorp Abbenes. Langs
de ringdijk vormden zich verder de bescheiden dorpen Buitenkaag en Vijfhuizen.
Diemen ontstond in de 12de eeuw als vissersplaats bij een dam in de Diem, maar
door toenemende kustafslag verschoof het dorp landinwaarts. Ook het centrum van
Amstelveen verplaatste zich van een lintdorp bij De Poel tot een concentratie langs
de Amstel bij de zuidelijke stadsgrens van Amsterdam en na annexatie van dat gebied
(1896) weer terug.

Ter verbetering van de bereikbaarheid van Amsterdam voor zeeschepen ontwierp Jan Blanken in
1812 het Noordhollands Kanaal, dat in 1819-'24 werd gegraven. De schepen moesten zestien eveneens door Blanken ontworpen - vlotbruggen passeren, zoals hier bij Koedijk

Infrastructuur
De vele meren, en andere binnenwateren, en de Zuiderzee, maakten dat vervoer over
water een belangrijke rol speelde. In de 15de eeuw kon men van Amsterdam via
Amstel, de Gaasp, de Smal-Weesp en de Vecht naar Utrecht en vervolgens tot Keulen
varen. Over het Haarlemmermeer, het Aarkanaal en de Gouwe was er een
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scheepvaartverbinding van Amsterdam naar Dordrecht. De waterwegen werden in
de 17de eeuw verbeterd en aangepast voor trekschuiten. Zo kwam er in 1626-'28 een
jaagpad langs de Vecht en groef men in 1638 de Muidertrekvaart, die in 1640-'42
werd doorgetrokken naar Naarden en toen ook een aftakking naar Weesp kreeg.
Vanaf de Vecht kwam in 1648 de 's-Gravelandsevaart richting Hilversum gereed. In
1652 groef men de trekvaart Amsterdam-Haarlem, die in 1657 naar Leiden werd
doorgetrokken. De steden benoorden het IJ kregen in 1660 hun trekvaartverbinding.
Verdere verbeteringen volgden begin 19de eeuw. Een belangrijke verbetering was
het door Jan Blanken in 1812 ontworpen Noordhollands Kanaal, dat van Buiksloot
via Purmerend en Alkmaar naar Den Helder loopt (1819-'24). De zeeschepen werden
met paarden door het kanaal getrokken en passeerden daarbij zestien vlotbruggen.
De verbinding met Gouda werd in 1824 verbeterd door de verbreding en verdieping
van Amstel en Drecht tot het Amstel-Drechtkanaal. Het in 1822-'28 verbeterde tracé
van de Keulse vaart van Amsterdam naar Utrecht voldeed steeds minder en in 1848
waren er plannen tot het graven van een nieuw kanaal. In 1881 volgde een besluit
en tussen 1884 en 1893 groef men het Merwedekanaal van Amsterdam langs
Driemond naar Utrecht en verder naar de Merwede bij Gorinchem. Het noordelijke
kanaalpand tussen Utrecht en Amsterdam heeft men in 1922 verbreed. Bij de verdere
verbreding in 1934-'38 werd dit kanaalpand onderdeel van het Amsterdam-Rijnkanaal,
dat bij Tiel in
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de Waal uitmondt en als geheel in 1952 gereed kwam. Uiteindelijk bood het
Noordhollands Kanaal geen soelaas en werd ter verbetering van de toegankelijkheid
van Amsterdam voor zeeschepen in 1863 besloten tot het doorgraven van ‘Holland
op zijn Smalst’ bij Velsen. Het plan daartoe van W.A. Froger kon in 1865-'66 onder
leiding van J. Dirks door vooral Engelse grondwerkers worden uitgevoerd. De
Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, die het kanaal exploiteerde, kwam al snel in
geldproblemen en werd in 1882 door het Rijk overgenomen. In IJmuiden bouwde
men steeds groter wordende zeesluizen. Aan weerszijden van het hoofdkanaal en de
tien zijkanalen (met de letters A-J) werden het Wijkermeer en het IJ ingepolderd.
Ter regulering van de waterhoogte in het Noordzee Kanaal verrezen aan de oostzijde
van het IJ bij Schellingwoude de Oranjesluizen.
De oudste landwegen liepen over strandwallen, zoals de oude rijksweg van Alkmaar
naar Haarlem (en Leiden). Westelijk parallel daaraan bevond zich de herenweg tussen
Bergen en Castricum. Via Naarden en Muiden liep de postroute van Amsterdam naar
Hamburg en via Abcoude en Loenen kon men over dijken richting Utrecht. De
Zesstedenweg van Enkhuizen naar Amsterdam werd al in 1671 verhard tussen Hoorn
en Enkhuizen. De naast de trekvaart gelegen weg van Amsterdam naar Haarlem
volgde in de 18de eeuw. Vanaf 1811 ontstond in opdracht van keizer Napoleon een
net van verharde hoofdwegen, die in 1821 ‘wegen der eerste klasse’ genoemd werden.
Hieronder viel de weg Amersfoort-Naarden-Amsterdam. Met het Rijkswegenplan
(1927) streefde men naar een nationaal netwerk van doorgaande wegverbindingen
met de nodige verkeersbruggen. In 1927-'31 kwam de vierbaans rijksweg van
Amsterdam naar Amersfoort (A1) tot stand, in 1933-'38 volgde de door de
Haarlemmermeerpolder lopende autosnelweg naar Leiden (A4). Naar het noorden
liep de N247 naar Hoorn, rond 1960 vervangen door de rijksweg A7
(Zaandam-Leeuwarden) en westelijker de rijksweg A9 (Haarlem-Alkmaar).
In 1836 werd de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij opgericht, die in
1839 de spoorverbinding Amsterdam-Haarlem opende. De Rijn-Spoorweg zorgde
voor een verbinding met Utrecht (1843), die in 1845 tot Arnhem en in 1856 tot Keulen
reikte. Deze in breedspoor aangelegde lijnen werden respectievelijk in 1855 en 1866
omgezet in normaalspoor. Een in 1867 te Den Helder via Alkmaar en Zaandam
begonnen spoorlijn bereikte Amsterdam in 1878. De ‘Oosterspoorweg’
Amsterdam-Amersfoort kwam in bedrijf in 1874. Toch duurde het tot 1880 voordat
aan de noordzijde van het Amsterdamse centrum de lijnen met elkaar verbonden
werden in het Centraal Station (1881-'89). Andere belangrijke spoorverbindingen
zijn die van Zaandam-Purmerend-Hoorn (1884), Haarlem-Zandvoort (1881) en
Alkmaar-Hoorn (1898). De later aangelegde Haarlemmermeerspoorlijnen
Aalsmeer-Amsterdam Willemspark (1915-'50), Aalsmeer-Haarlem (1912-'36) en
Aalsmeer-Uithoorn (1912-'73), zijn alle inmiddels weer gesloten. Nieuwe
ontwikkelingen zijn de Schiphollijn (zuidtak 1978, westtak 1986) en de spoorlijn
naar Flevoland (1987).
De Locaalspoorwet van 1878 maakte het mogelijk naast de spoorlijnen een netwerk
van tramwegen te ontwikkelen. Tot de belangrijkste lijnen behoorden de Gooische
Stoomtram van Amsterdam via Naarden naar Hilversum en Laren (1881-1939), de
tram van Amsterdam-Noord naar Edam (1888-1956) en de lijnen Alkmaar-Haarlem
(1896-1924), Alkmaar-Bergen (1905-'55), Alkmaar-Egmond aan Zee (1905-'34),
Alkmaar-Hoorn (1895-1931) en Haarlem-Zandvoort (1899-1957). In de jaren twintig
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ontstonden de eerste particuliere autobusbedrijven, waarna vanaf de jaren dertig
gaandeweg alle tramverbindingen door busdiensten werden vervangen.
Waar het marinevliegkamp Schellingwoude en het militaire vliegveld Bergen niet
meer als zodanig functioneren en het in 1915 gestichte vliegveld De Kooy nu vooral
als helihaven in gebruik is, groeide het in 1916 als militair vliegveld aangelegde
Schiphol vanaf 1920 uit tot een belangrijk burgervliegveld en kreeg het in 1946 de
status van nationale luchthaven.

West-Friesland
De regio West-Friesland heeft zich tot 1289 onafhankelijk van Holland ontwikkeld
en kreeg nadat ze de Hollandse graaf moest erkennen diverse privileges, waardoor
men tot 1795 officieel sprak over de Staten van Holland en West-Friesland. Het
gebied heeft in belangrijke mate een eigen karakter gehouden. De regio wordt
omsloten door de Westfriese Omringdijk, die in het oosten geheel en in het noorden
deels aan de voormalige Zuiderzee grenst. In het westen vormt de dijk de grens met
de nieuwe polder van de Wieringermeer, de Anna Paulownapolder en de Zijpe- en
Hazepolder. De zuidgrens valt in grote lijnen samen met de noordgrens van de
Schermer en de Beemster.

Bedijkingen en grondgebruik
Ten oosten van de strandwallen van Kennemerland ontwikkelde zich een brede
kweldergordel met slikken en kwelders, en daartussen slenken en geulen. Het
vloedwater voerde slib aan dat op de kreekoevers werd afgezet. Het grovere materiaal
(zand en zavel) bezonk langs de flanken van de kreken. Verder van de kreken vandaan
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Op vele plekken in West-Friesland, zoals hier in de Westerbuurt bij Venhuizen, bevonden zich overhalen
waarmee kleine - voor het vervoer van groenten gebruikte - platbodems over een dijk konden worden
getrokken (1968)

sloeg het fijnere materiaal neer (jonge zeeklei). Omdat het tussenliggende gebied
meer daalde, kwamen deze kreekruggen uiteindelijk hoger te liggen
(inversielandschap). Van Hoogwoud via Abbekerk naar Medemblik loopt een
dergelijke zanderige kreekrug, evenals van Hoogwoud naar Wognum en vandaar
zowel richting Hoogkarspel als richting Venhuizen.
Op deze ondergrond vormde zich in de vroege middeleeuwen een veenlaag, maar
daarvan is na de ontginning vrijwel niets bewaard gebleven door inklinking en
oxidatie. Zo lijkt de kerk van Lambertschaag op een terp te liggen, maar dit is een
zogeheten restheem van de oude veenlaag. Percelering en kernvorming zijn
karakteristiek voor een veengebied, zoals de waaiervormige verkaveling bij
Spanbroek. Opvallend zijn de naamsuitgangen ‘woud’, ‘hout’ en ‘broek’ in een
gebied waar geen veen en weinig bos meer is te vinden. Andere sporen van de
verdwenen veenlaag zijn de zogeheten daliegaten, gaten waaruit men zavel en klei
won om de veenlaag te bemesten. Bij Oudendijk en Hoogkarspel zijn hiervan restanten
te vinden.
In het westelijke deel van de regio wierp men vanaf 800 tot in de 13de eeuw
huisterpen op, waaronder te Schagen en Warmenhuizen. Bodemdaling maakte de
aanleg van dijken noodzakelijk en rond 1250 kwam de Westfriese Omringdijk gereed,
die vanaf 1320 geregeld werd onderhouden. Toch moest men na de St.-Elisabethvloed
(1421) enkele gebiedsdelen opgegeven, waaronder de oudste kern van Enkhuizen.
De stad werd verder landinwaarts herbouwd. Uiteindelijk veranderde de Omringdijk
door buitendijkse droogmakerijen en inpolderingen gaandeweg grotendeels in een
slaperdijk. Van de binnen de Westfriese Omringdijk bedijkte meren, werd het
Wogmeer in 1609-'12 door tien molens drooggemalen; de Barsdorpermeerpolder
volgde in 1624. Voor het grootste meer, de Heerhugowaard (1625-'31), had men acht
molengangen van drie molens nodig, later uitgebreid met nog vier molengangen.
In 1256 besloot graaf Willem II van Holland een poging te wagen om de Friezen
te onderwerpen, maar daarbij kwam hij bij Hoogwoud om het leven. Ook zijn zoon
Floris Vleed in 1272 te Vronen (noordelijk van Alkmaar) een nederlaag. Pas in 1289
lukte het hem om West-Friesland definitief aan Holland toe te voegen. Daarbij liet
hij het dorp Vronen verwoesten en bouwde hij enkele kastelen in het gebied.
West-Friesland was verdeeld in vier ambachten: Drechterland (oost),
Hoogwouderambacht (Vier Noorderkoggen; noordoost), Geestmerambacht (west)
en de Schager- en Noorderkoggen (noordwest). De kern van Geestmerambacht was
een moerassig gebied ten westen van de Heerhugowaard met een bodem van klei en
zavel, dat het aanzien had van een ‘rijk van duizend eilanden’. De vele langgerekte

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

percelen waren door brede sloten gescheiden en de percelen zelf werden telkens
opgehoogd door bemesting met bagger uit de sloten. Op de percelen vond grove
tuinbouw plaats, vooral koolteelt. Door een ruilverkaveling (1965-'74) is slechts een
deel van deze vaartpolder bewaard gebleven, te weten de Oosterdel (oostelijk van
Broek op Langedijk). In deze vaartpolder vervoerden schuiten de groenten naar de
veiling. Ook in delen van de Polder Grootslag te Drechterland vond op een
vergelijkbare wijze grove tuinbouw plaats tot de ruilverkaveling (1973-'79). De
zanderige kreekrug bij Opperdoes bleek uitstekend geschikt voor de teelt van een
vroege aardappelsoort, de Opperdoezer ronde. In de omgeving van Hoorn komt veel
fruitteelt voor. Het resterende kleipolderlandschap van West-Friesland wordt vooral
door de veeteelt bepaald. Naast de melkveehouderijen betrof dat vroeger ook de
vetweiderij van ossen.

Nederzettingen
Van de drie grote steden in dit gebied is Medemblik het oudst. In 1288 verrees hier
de enige nog bewaarde dwangburcht van Floris V in West-Friesland en in 1289 kreeg
Medemblik stadsrechten. In de loop van de 16de eeuw werd het overvleugeld door
de jongere steden Enkhuizen (1355) en Hoorn (1357), die hun bloei mede te danken
hadden aan hun eigen kamers in de Verenigde Oostindische Compagnie (1602). Ook
hadden beide steden een aanzienlijke haringvissersvloot, waarvan die van Enkhuizen
het grootst was. Hoorn was tot 1795 de zetel van de Gecommiteerde Raden van
West-Friesland en het Noorderkwartier. Dit nam niet weg dat beide steden vanaf de
tweede helft van de 17de eeuw een neergaande
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Ter verdediging van de haven liet de stad Enkhuizen in 1540 een nieuwe poort bouwen. Wegens haar
vorm staat die bekend als de Dromedaris
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economie kenden, waarvan Hoorn eind 19de eeuw iets eerder herstelde.
De vier genoemde ambachten van West-Friesland waren op hun beurt weer
onderverdeeld in telkens vier koggen. Een kogge is een bestuurseenheid
(waterschapsgebied) bestaande uit vier of vijf dorpsgebieden (ook ‘banne’ genoemd).
In 1492 werden de zogeheten koggelasten ingevoerd, waarmee in tijden van oorlog
elke kogge een koggeschip moest kunnen uitrusten. Opmerkelijk was dat graaf Willem
VI van Holland in 1414 een fors aantal West-Friese bannen stadsrechten verleende,
vermoedelijk om steun te verwerven voor zijn Hoekse zaak in de strijd met onder
meer de vurige Kabeljauw Jan II van Egmond. Zo ontstonden in 1414 de ‘Stede
Abbekerk’ (Abbekerk, Twisk, Midwoud en Lambertschaag), de ‘Stede Hem’, de
‘Stede Hoogwoud’, de ‘Stede Sijbekarspel’ (Sijbekarspel en Benningbroek), de
‘Stede Spanbroek’, de ‘Stede Westwoude’ (Westwoud met Ooster- en Westerblokker
en Binnenwijzend) en de ‘Stede Wognum’ (Wognum, Wadway, Hauwert en
Nibbixwoud). Deze groep werd in 1415 uitgebreid met Barsingerhorn en
Haringhuizen, Langendijk, Oude en Nieuwe Niedorp, Winkel en Schagen, waarna
nog Wijdenes-Oosterleek (1430) en Obdam-Hensbroek (1456) werden toegevoegd.
De rechten van deze Westfriese plattelandssteden waren louter bestuurstechnisch
van aard, maar dat neemt niet weg dat de raadhuizen van Spanbroek (1598) en
Barsingerhorn (1622) ook stadhuizen genoemd zouden kunnen worden. Het
Koggehuis van Venhuizen (1662) werd later als raadhuis ingericht.
De meeste Westfriese dorpen hebben het karakter van een langgerekte
veenontginning. Winkel, Niedorp, Aartswoud en Hoogwoud ontstonden aan de
randen van een veenkussen, evenals de veenhoopsdorpen Berkhout, Avenhorn,
Grosthuizen, Scharwoude en Oudendijk. Een aantal dorpen, zoals Sint Maarten,
Andijk, Tuitjenhorn, Barsingerhorn en Kolhorn (‘horn’ betekent hoek), wordt bepaald
door de ligging aan een dijk. Dat geldt ook voor de aan de Langedijk gelegen dorpen
Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk. Afwijkend
zijn het op een geest gelegen Sint Pancras, het bij een dam ontstane Wervershoof,
en de geplande lintnederzetting Heerhugowaard in de gelijknamige polder.

Boerderijen
Grote delen van Noord-Holland worden nog steeds gedomineerd 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. Met uitzondering van het
Gooi, Weesperkarspel en Kennemerland beneden het IJ behoren de meeste boerderijen
tot de Friese-huisgroep of noordelijke groep, waarvan de voorbeelden zich uitstrekken
van (West)-Friesland tot het Duitse Oost-Friesland. Bij enkele kleine boerderijen in
Waterland is de oudste, oorspronkelijk midden-16de-eeuwse variant, nog zichtbaar
in de vorm van een hooihuisboerderij met in elkaars verlengde een woon- en
stalgedeelte en daarachter een beschoten tasruimte (hooihuis, ook kaakberg genoemd).
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Een voorbeeld hiervan is Laan 4 te Broek in Waterland (circa 1600). Begin 17de
eeuw leidde hergroepering van deze onderdelen tot een type waarbij alle elementen
onder één piramidaal dak kwamen: de stolp. De betere verkrijgbaarheid van grenen
balken van forse lengte, afkomstig uit het Oostzeegebied, stimuleerde de bouw van
deze grote boerderijen met dekbalkgebinten. Bij een dekbalkgebint zijn de
gebintstijlen aan de bovenkant van pennen voorzien, waarop met corresponderende
gaten een overstekende dekbalk wordt gelegd. Centraal in de stolp staat de hooitas,
ook vierkant geheten, met aan alle zijden een buitenstijlruimte, waarin het
woongedeelte (voorkamer en keuken), de dors (dars of deel), de koestal en de
paardenstal waren ondergebracht.
Een regionale variant is de Wieringer boerderij, waarbij

De kern van de Noordhollandse stolpboerderij wordt gevormd door het zogeheten vierkant, dat bestaat
uit vier gebintstijlen rondom een hooitas met daaromheen aan vier zijden buitenstijlruimten. Dit is
te zien op deze interieurfoto van een boerderij te Wognum (1989)
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twee vierkanten naast elkaar gezamenlijk een tweebeukige ruimte vormen (hooitas
en wagenstik). De slechts aan één zijde uitgebouwde lange buitenstijlruimte bevat
de dors (daar darsk genoemd). Aan de korte zijde bevindt zich de stal, overgaand in
een haaks aangebouwd woonhuisgedeelte, de zogeheten ‘woonhuisstaart’. Dit
boerderijtype is het best herkenbaar bij de museumboerderij ‘Jan Lont’ (Stroeërweg
39; 1854) te Stroe en ook te zien bij Oosterklief 36 (circa 1800) te Hippolytushoef.
De oudere varianten van de stolpboerderij hebben een asymmetrisch geplaatst
voorhuis (ook voorend genoemd), doorgaans met een houten gevel of voorschot.
Voorbeelden hiervan zijn de vroeg-17de-eeuwse Willemshoeve (Koningspade 17)
te Hoogwoud en de boerderij Oude Gouw 1 te Wognum (1626). In sommige gevallen
is het voorend extra lang en dan spreekt men ook wel over een langhuisstolp, zoals
bij Noord 118 te Schagen en Zevenhuizen 5 te Oosterend, waarvan in beide gevallen
het vooreind tevens als tehuis diende. Het verschil is echter dat te Schagen de
darsdeuren aan de voorzijde van het stolpdeel zitten en bij de Texelse variant te
Oosterend juist aan de achterzijde. In beide gevallen ligt de koestal in het verlengde
van het woonhuisgedeelte, de langsstal, en de dars (met darsdeuren) aan de andere
zijde van het vierkant. De tussengelegen buitenstijlruimte, of korte regel, werd
doorgaans als paardenstal gebruikt. De Westfriese stolpboerderijen hebben eveneens
een (licht) uitgebouwd vooreind, maar aan de achterzijde is de gehele

De 18de-eeuwse stolpboerderij Dokter de Vriesstraat 12 te Benningbroek heeft een houten
middentopgevel boven een omlijste doôdeur. Verder zijn de terugliggende darsdeur en de (later
verbouwde) dwars uitstekend koehuisstaart zichtbaar

buitenstijlruimte door de koestal ingenomen: de dwarsstal. Bij boerderijen met veel
koeien kan deze dwarsstal aan één zijde uitsteken in de vorm van een koehuisstaart
(of stalstaart), zoals zichtbaar is bij ‘De Beukenhof’ (Westerstraat 50) te Sijbekarspel
(circa 1800). Doorgaans werd de darsdeur, aan de andere zijde van het vierkant, juist
iets teruggeplaatst om een grotere hoogte te krijgen voor de hooiwagens, zoals bij
de 18de-eeuwse stolpboerderij Oosterblokker 103 te Oosterblokker. Andere
belangrijke voorbeelden zijn Dorpsweg 69 te Twisk (circa 1615) en de ‘Barmhartige
Samaritaan’ (Westerblokker 39) te Westerblokker (1659). Vooral in de 19de eeuw
ontstaat de afgeleide Westfriese stolp, waarbij het vooreind is verdwenen en de
voordeur in het midden staat, zoals bij Streekweg 148 te Hoogkarspel (1834).
Opvallend hierbij zijn ook de (dak)spiegels - de met dakpannen gedekte sierlijk
gevormde uitsparingen in het riet - en de fraai gemetselde en vaak van een jaartalsteen
voorziene schoorsteen. Gaandeweg kreeg de voorzijde steeds meer het aanzien van
een herenboerderij en verrees boven de voordeur en voor de spiegel een houten
topgevel met siervazen, zoals bij Oosterblokker 39 te Oosterblokker (1836). Een
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volgende fase was het verplaatsen van de darsdeuren naar de achterzijde (dwarsdars)
en de koestal naar een van de lange zijden. Deze vorm, de gekeerde Westfriese stolp,
toont onder meer Westerstraat 8 te Sijbekarspel (1839). Ten slotte is er nog de
Noordhollandse stolp, waarbij de voorzijde als woongedeelte

De uit 1884 daterende stolpboerderij Heerenweg 194 te Schoorl behoort tot wat wel het gekeerde
type wordt genoemd, waarbij de darsdeuren aan de achterzijde zitten. Bij het dak zijn een spiegel en
een bewerkte schoorsteen zichtbaar (1970)
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Te Burgerbrug in de Zijpe- en Hazepolder staat de imposante boerderij ‘Huis te Vroech op’ uit 1670
met dakerker

deelte in gebruik is en de beide haaks daarop staande buitenstijlruimten respectievelijk
als koestal en als dors dienst doen en de dwars geplaatste korte regel de paardenstal
bevat. Bijzonder rijke varianten daarvan in de nieuwe polders - met zoveel woonruimte
in de stal dat een naar achteren uitstekende koehuisstaart noodzakelijk werd - zijn
‘De Twaalf Apostelen’ (Noordervaart 17) te Stompetoren (1641) en ‘De Eenhoorn’
(Middenweg 196) te Middenbeemster (1682).
Latere voorbeelden van rijke stolpboerderijen zijn ‘Vrede-Burg’ (Dusseldorperweg
64) te Limmen (1869) en te Wadway de boerderijen Wadway 33 (1877) met rijke
dakerker op de verdieping en Wadway 9 (circa 1920) met een tot erker uitgebouwd
middendeel.
Bij de kleine boerderijen (keuterijen) in het Waterland bleven tot ver in de 19de
eeuw de diverse ‘oervormen’ van de stolp in gebruik. Zo wordt het dorp Watergang
gekenmerkt door een aantal hooihuisboerderijen, zoals Dorpsstraat 42 (1881) en 20
(1889). Aan de Dorpsstraat 78 te Ransdorp staat een dubbele kaakberg en bij
Allanstraat 423 te Westzaan is het hooihuis, of de kaakberg, geheel met rode
dakpannen bekleed. Een voorbeeld van een onvolledige stolp (waarvan één of meer
van de buitenstijlruimten ontbreken) is De Haal 73 te Oostzaan (1874).
Op het zand van het Gooi bouwde men hallenhuisboerderijen. Dit zijn boerderijen
met een driebeukige opzet, waarbij een ankerbalkgebintconstructie zorgt voor een
onderverdeling in een brede middenbeuk en twee smallere zijbeuken. Men spreekt
van een ankerbalkgebint

Op het zand van het Gooi bouwde men hallenhuisboerderijen met dwarsdelen. De deeldeuren - hier
baanders genoemd - zitten in de lange zijgevel, zoals bij de boerderij Langeweg 9 te Blaricum
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De kop-rompboerderij Noorderdijkweg 23 ten oosten van Wieringerwerf is een speciaal voor de
Wieringermeer ontworpen moderne boerderij uit circa 1939

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. Vanwege
de arme zandgrond nam men het grootste deel van de middenbeuk als potstal in
gebruik en ontstond een hallenhuis met dwarsdeel, waarbij de deeldeuren - hier
baanders genoemd - aan de lange zijde van gevel voorkomen. Daarbij is de met riet
gedekte kap ter plaatse van de deuren iets opgelicht. Doordat het woongedeelte aan
de
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voorzijde soms iets lager is, krijgen boerderijen soms een ‘kameelrug’. Ook komt
naast de baanderdeur wel een loopdeur voor. Beide elementen zijn zichtbaar bij
St.-Janstraat 27 te Laren (19de eeuw).
Wanneer het woongedeelte aan één zijde dwars is uitgebouwd, dan spreekt men
van een krukhuisboerderij. Het uitgebouwde gedeelte, dat zich doorgaans aan de
noordkant bevindt, bevat de melkkelder met daarboven de opkamer. Een voorbeeld
hiervan is de 17de-eeuwse hallenhuisboerderij Fransepad 8 te Blaricum met een
mogelijk iets latere krukhuisaanbouw.
Interessant is dat bij de ontginning van de Haarlemmermeerpolder de boerderijen
gebouwd werden volgens het gangbare type uit het herkomstgebied van de eerste
bewoners. Zo verrezen er naast stolpboerderijen ook langhuisboerderijen, zoals de
Mentzhoeve (Kruisweg 1405) te Hoofddorp (1858), en kop-rompboerderijen, zoals
de Commandeurs Hoeve (IJweg 923-925) te Hoofddorp (1892). Voorbeelden van
moderne boerderijvormen zijn de in kalkzandsteen opgetrokken villaboerderij
Waardpolderhoofdweg 15 te Wieringerwaard (circa 1910) en de in de IJpolder
gebouwde enorme landbouwschuur Roons Hoeve (Noordzeekanaalweg 3) bij
Spaarndam (1929). Opmerkelijk zijn ook de bekende als modelboerderij gestichte
melkerij Oud-Bussem bij Huizen en de naoorlogse modelboerderij ‘De Vooruitgang’
te Sijbekarspel (1949). Voor de boerderijen in de nieuwe Wieringermeerpolder werd
op een wetenschappelijke wijze onderzoek gedaan naar de meest passende
boerderijvorm, die vervolgens seriematig gebouwd kon worden, Na enige
experimenten koos men voor het kop-romptype in genormaliseerde vorm, uitgevoerd
in vijf standaardtypen van oplopende grootte.

Kop van Noord-Holland en Texel
De zesde en meest noordelijke regio wordt gevormd door de Kop van Noord-Holland
en Texel. Afgezien van de duineilanden het ‘Eijlandt van Huysduijnen’ en ‘'t Oghe’
(Callantsoog) bestond deze regio vóór het midden van de 16de eeuw nog uit de
eilanden Texel en Wieringen. Te beginnen met de Zijpe- en Hazepolder werd
geleidelijk een deel van het gebied ingedijkt, met als laatste polder de Wieringermeer.
Inmiddels zijn er plannen om het karakter van Wieringen als eiland weer meer in het
landschap terug te brengen. De regio wordt aan de zuidzijde begrensd door de
Westfriese Omringdijk, aansluitend door de Hondsbosse Vaart en verder in het westen
door de Noordzee, in het noordoosten door de Waddenzee en in het oosten door de
voormalige Zuiderzee.
Eilanden, duinen en polders
Twee in de voorlaatste ijstijd van het Pleistoceen (het Saalien) gevormde
keileembulten kregen in de laatste ijstijd (het Weichselien) een laag dekzand. De
bulten vormden de kern van de eilanden Texel en Wieringen en waren ankerpunten
in de ‘convexe kustboog’ van het waddengebied op de overgang van water en land.
Nabij de branding vormde zich een zandige strandwal of schoorwal, waar gaandeweg
enkele doorbraken in ontstonden. Stormvloeden tussen de 4de en 8ste eeuw zorgden
voor het ontstaan van het Marsdiep en de afscheiding van Texel van het vasteland,
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en het Eierlandse gat ter afscheiding van Vlieland. Wat later ontstonden er nog twee
zeegaten, de Zijpe en het Heersdiep, en werd Eierland door een slenk van de rest van
Texel afgescheiden. Na 1150 stak alleen nog het hogere gebied van Texel, ook wel
De Hooge Berg genoemd, boven water uit en raakte de keileembult van Wieringen
van het vaste land afgescheiden.
Tussen 1100 en 1300 vormden zich de duineilanden Callantsoog, Huisduinen en
Eierland en kreeg Texel zijn huidige duinenkraag. In het gebied achter de duinen
kwam een breed gebied met slikken en kwelders te liggen met daartussen slenken
en geulen waar het water vrij spel had. Slikken zijn opgeslibde gronden die bij eb
droogvallen, kwelders opgeslibde gronden die alleen bij de hoogste vloed onderlopen
en daardoor als hooiland geschikt zijn. Wanneer ze voldoende hoog waren, werden
ze met dijken omringd zodat er vee kon grazen. Dit bedijkte land werd Koog genoemd.
Terwijl aan de westzijde duinafslag plaatsvond, ontstonden aan de oostzijde de
eerste bescheiden polders, zoals de Zandpolder en de Jewel (1536), beide bij
Callantsoog. In de 15de eeuw verzandden de ondiepste zeearmen. Met de Hondsbosse
Zeewering - genoemd naar het in 1421 verdronken dorp Hondsbosch - werd de
zeearm de Zijpe afgesloten. Deze zeewering tussen Camperduin bij Groet en
overgaand in de Pettemer Zeewering, werd in 1432 aangelegd en versterkt in 1506
en 1548. Verbetering volgde na de doorbraak bij de Allerheiligenvloed (1570). Door
afslag van de aangrenzende duinen kwam de dijk echter te ver in zee te liggen en
verlegde men de zeewering in 1792 naar de verder landinwaarts gelegen slaperdijk.
Verdere versterking volgde in 1836-'49 en 1977-'81. Geholpen door een in 1610
aangelegde zanddijk (stuifdijk) ontstond tussen Callantsoog en Huisduinen een
aaneengesloten duinenrij. Een zanddijk uit 1630 tussen De Koog op Texel en het
duineiland Eierland beteugelde de daar gelegen slenk.
De eerste grote inpoldering van een kweldergebied betrof de Zijpe- en Hazepolder.
In 1551 kreeg de schilder Jan van Scorel een octrooi tot bedijking. Samen met de
waterbouwkundige Andries Vierlingh maakte hij een
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Waar de duinen ten noorden van Groet ophouden ligt tot aan de Pettemerduinen in het noorden de
Hondsbossezeewering, genoemd naar een in 1421 verdronken dorp. De huidige zeedijk ligt hier sinds
1792 en heeft in 1977-'81 zijn huidige vorm gekregen
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plan, maar nog zonder windmolens. Enkele jaren later stond het gebied weer onder
water en ook de poging met windmolens door Simon Meeuwsz in 1561 mislukte.
Pas in 1596-'97 volgde een definitieve bedijking. Oostelijk aansluitend en gelegen
ten noorden van de Westfriese Omringdijk werd in 1609 de Wieringerwaard - toen
Nieuw-Zijpe genoemd - aangedijkt. De polder stond al in 1610 weer onder, waarna
in 1612 de definitieve bedijking volgde. Pas in 1835 werden er opnieuw kwelders
ingedijkt en wel de polders Eierland en de Witte Hoek (beide 1830), al in 1846
gevolgd door de aansluitende polder De Eendracht op Texel. Ook op Wieringen werd
in 1845-'46 buitendijkse gronden ingedijkt in de vorm van de polder
Waard-Nieuwland.
Oostelijk van de stuifdijk tussen Callantsoog en Huisduinen werden in 1817-'18
de daargelegen kwelders ingedijkt als de polder Het Koegras. Dit hing vooral samen
met de aanleg van de aanleg van het Noordhollands Kanaal (1819-'24) langs de
oostrand van deze polder. Stoomkracht maakte de inpoldering van twee aansluitende
polders mogelijk; aan de oostkant de Waard- en Groetpolder (1844-'47) en aan de
noordzijde de uit twee delen bestaande Anna Paulownapolder (1845-'46), genoemd
naar de echtgenote van koning Willem II. Deze Anna Paulowna was de zuster van
de Russische tsaar Alexander I.
Met de Amsteldiepdijk (1921-'24) maakte men een begin met de Zuiderzeewerken.
Vóór deze dijk en de aansluitende Balgzanddijk (1921-'26) ontstond het nieuwe
kweldergebied van het Balgzand, dat vanwege de toegenomen aandacht voor
natuurwaarden niet ingedijkt zal gaan worden. Ten behoeve van natuurontwikkeling
ontpoldert men in de nabije toekomst zelfs een deel van de polder Waard-Nieuwland
tot het Wieringerrandmeer.

Wrakken, nederzettingen en grondgebruik
Van de 16de tot de 18de eeuw was de rede van Texel, ter plaatse van de Texelstroom
aan de zuidoostzijde van het eiland, belangrijk als verzamelplaats voor handels- en
oorlogsvloten. Vanaf de rede waren er twee manieren om de Noordzee te bereiken,
via het Vlie tussen Vlieland en Terschelling en via het Marsdiep. Op kerstavond
1593 gingen op de Texelse rede door een hevige storm ruim veertig
koopvaardijschepen verloren, waaronder enkele van de Amsterdamse koopman
Roemer Visscher, die zijn enige maanden later geboren dochter Maria Tesselschade
noemde. Als dichteres zou ze zelf later een rol spelen in de Muiderkring van P.C.
Hooft. Deze onfortuinlijkheden maakten wel dat de westelijke Waddenzee grote
cultuurhistorische waarden herbergt in de vorm van vele scheepswrakken.
Steden ontbreken in de Kop van Noord-Holland. De havenplaats Den Helder, de
grootste plaats in deze regio, kreeg een impuls met de stichting van de marinehaven
in 1781. De nederlaag van de oorlogsvloot van de Bataafse Republiek tegen de
Engelsen bij Camperduin (1797) maakte in 1799 de weg vrij voor een invasie door
een Engels-Russische troepenmacht bij Groote Keeten boven Callantsoog. De troepen
staken de Helderse havenwerken in brand, maar werden na de slagen bij Callantsoog
(27 augustus 1799), Bergen (19 september) en Castricum (6 oktober) weer in zee
teruggedreven. Om een herhaling te voorkomen kreeg Den Helder - als het ‘Gibraltar
van het Noorden’ - in 1811-'13 een fortenlinie. Ook de rijkswerf werd in 1822 naar
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Den Helder verplaatst. Sindsdien was het de belangrijkste en na 1947 de enige
marinehaven van Nederland. De fortenlinie werd in 1942-'44 door de Duitsers tot
een ‘Verteidigungsbereich’ uitgebouwd en aangevuld met een zuidelijker gelegen
landfront ter hoogte van Julianadorp.
Op de eilanden hebben de dorpen Den Burg en Oosterend een terp-esdorpstructuur
met centraal een iets hoger gelegen kerk. Op Wieringen zijn bij Hippolytushoef en
Oosterland de bijbehorende kerkringen nog duidelijk zichtbaar. Aan de westrand
van de regio bevinden zich de duindorpen Petten, Callantsoog en Huisduinen, die
alle door duinafslag in de loop van de tijd in oostelijke richting zijn verschoven. Ook
komen er enkele wegdorpen voor, zoals Westerland en Kleine Sluis, en het langs het
kanaal gelegen lintdorp Wieringerwaard. Bij de kruisingen van haakse wegen met
de Grote Sloot in de Zijpe- en Hazepolder ontstonden de kruisdorpen Burgerbrug,
Schagerbrug en Sint Maartensbrug. Westelijk daarvan, bij de vlotbruggen in het
Noordhollands Kanaal, kwamen de gehuchten Burgervlotbrug, Sint Maartensvlotbrug
en 't Zand tot ontwikkeling. Als moderne brinkdorpen ontworpen zijn de drie dorpen
in de Wieringermeer: Slootdorp, Middenmeer en Wieringerwerf.
Het grasland van ‘Het Oude Land van Texel’ is bij uitstek de plaats van de Texelse
schapenteelt. In het midden van de 19de eeuw ontstond het schapenras ‘De Texelaar’,
dat niet zozeer om zijn wol of melk maar vooral om het lamsvlees werd gehouden.
Nadat het ‘overal-weiden’ in de 16de eeuw was afgeschaft, kwamen er schapenweiden
met perceelsscheidingen in de vorm van ‘tuunwallen’, opgebouwd uit vier lagen met
ruitzoden van gras en vastgezet met palen. Binnen deze weiden bevinden zich veelal
drinkkolken en de voor Texel karakteristieke schapenboeten. Deze stolpschuren zijn
te zien als een incomplete stolp met een vierkant en drie buitenstijlruimten. Aan de
vierde, van de wind afgekeerde, zijde bevindt zich een houten voorschot met laadluik
voor het hooi. Verder vond op de beide eilanden en langs de kust vanouds
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De Afsluitdijk bij Den Oever gezien vanuit het zuiden met de Stevinsluizen (1927-'32) en het driehoekige
plateau van de Stelling bij Den Oever (1932-'36). Onder in beeld is de op de kop van de
Wieringermeerpolder gelegen jachthaven zichtbaar

gemengd bedrijf plaats, met vooral langs de kust een schamel resultaat. Vanaf de
eilanden werd buitengaats tot 1930 naar wier gevist, om dat te gebruiken voor
dijkaanleg en als matrasvulling. Op de klei in de jongere polders kweekte men
cultuurgewassen, waaronder in het begin meekrap en daarna vooral tarwe. Nadat
P.J. Waiboer in 1908 was begonnen met stamselectieproeven legde men zich vooral
in het oostelijke deel van de Anna Paulownapolder meer en meer toe op de kweek
van zaaizaad en de teelt van pootaardappels. Na 1910 vestigden zich roomskatholieke
immigranten uit de oude bollenstreek in het noorden en ontstond er bloembollenteelt
bij Julianadorp en Breezand. In de laatste jaren domineren daar in het voorjaar kleurige
bollenvelden het landschap van de Kop van Noord-Holland.

Zuiderzeewerken
Gedurende de 19de eeuw waren er diverse plannen gemaakt voor afsluiting van de
Zuiderzee. Met de oprichting van de Zuiderzeevereniging in 1886 kwam dit in een
stroomversnelling. Deze vereniging gaf ingenieur C. Lely opdracht tot onderzoek
naar de wenselijkheid van gehele of gedeeltelijke afsluiting van de Zuiderzee, de
Waddenzee en de Lauwerszee. Lely's plan uit 1892 behelsde alleen de afsluiting van
de Zuiderzee en de geleidelijke verwezenlijking van vier polders daarin. Mede als
gevolg van de watersnood van 1916 werd op 13 juni 1918 de ‘Wet tot afsluiting van
de Zuiderzee’ aangenomen onder Lely als minister van Waterstaat.
De eerste fase bestond uit de aanleg van de Amsteldiepdijk tussen
Anna-Paulownapolder en het eiland Wieringen (sluiting 31 juli 1924). De aanleg
was in 1921 tegen een te laag bedrag aangenomen, waardoor er in 1925 verzakkingen
optraden. Ter verdere voorkoming van vergelijkbare problemen werd voor de bouw
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van de Afsluitdijk in 1926 een aannemersconsortium opgericht onder de naam N.V.
Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzee-
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werken (M.U.Z.), met als de vier aandeelhouders A. Bos Pzn. te Dordrecht, L. Volker
Azn. te Sliedrecht, M.J. van Hattum's Havenwerken te Beverwijk en de Hollandsche
Aanneming Maatschappij te 's-Gravenhage. Als uitvoerend directeur werd in 1926
J.A. Ringers aangesteld, die in 1930 werd opgevolgd door J. Lely, de oudste zoon
van de minister. Op het eiland Wieringen verrezen een directeursvilla, enkele villa's
voor de hoofdaannemers en woningen voor de belangrijkste uitvoerders
(M.U.Z.-park).
Nadat het besluit was genomen om het geplande tracé vanuit Den Oever niet naar
Piaam, maar naar Zurich te laten lopen, werd in 1927 zowel vanuit Wieringen als
vanuit Friesland de aanleg ter hand genomen. Al in 1922 was men begonnen met de
bouw van de L-vormige sluisput voor de uitwaterings- en schutsluizen van de
Stevinsluizen bij Den Oever. In 1927 volgde de bouw van de Lorentzsluizen bij
Kornwerderzand en in 1929 kwam midden in het tracé op het Breezand een werkhaven
tot stand. Het laatste gat, het westelijke sluitgat van de Vlieter, werd op 28 mei 1932
gesloten. Op deze plaats verrees een jaar later het bekende monument met uitkijktoren.
Om ervaring met de inpolderingen op te doen, begon de M.U.Z. in 1926 met de
aanleg van een proefpolder te Andijk van 40 hectare. In 1927 begonnen de
cultuurtechnische proefnemingen, waarna de polder vanaf 1931 particulier werd
verpacht. In 1927 startte de aanleg van de Wieringermeerpolderdijk van Medemblik
naar Den Oever. Op 27 juli 1929 werd deze dijk gesloten en in augustus 1930 hadden
de gemalen Leemans bij Den Oever en Lely bij Medemblik de 28.000 hectare grote
polder drooggemalen. De uitvoering van de waterbouwkundige werken geschiedde
onder leiding van de op 1 mei 1919 ingestelde Dienst der Zuiderzeewerken (Z.Z.W.),
die in 1927 M.J.

Het gemaal Leemans (1929) pompt het water uit het aanzienlijk lager gelegen noordelijke deel van
de Wieringermeer. De naastgelegen schutsluis zorgt voor de verbinding tussen het IJsselmeer en de
Den Oeversevaart

Granpré Molière als esthetisch adviseur had aangetrokken. Een eerste plan voor vijf
dorpen en acht gehuchten werd uiteindelijk terug gebracht naar drie dorpen en één
gehucht (Kreileroord). De landarbeiders werden in de dorpen geconcentreerd, waarvan
de woningen ontworpen waren door J.F. Berghoef, W. Bruin, B. Hooijkaas en M.
Lockhorst. De inrichting van de polder geschiedde naar plannen van de
landschapsarchitecten G.A. Overdijkink en J.T.P. Bijhouwer (erfstructuur). Voor het
in cultuur brengen van de in de Wieringermeer drooggevallen gronden stelde men
een tweede dienst in: de Directie Wieringermeer onder leiding van S. Smeding. Deze
zorgde voor de landbouwkundige en veelal ook voor de bouwkundige werken, onder
meer van de ruim vijfhonderd geplande boerderijen, waarvan de eerste in 1934 werden
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uitgegeven. De bestuurlijke zaken werden vanaf 1938 afgehandeld door het Openbaar
Lichaam Wieringermeer, dat in 1941 werd omgezet in een gemeente.
Op 17 april 1945 bliezen de Duitsers de meerdijk op en toen de polder op 11
december opnieuw droog viel, bleken vrijwel alle gebouwen vernield of zwaar
beschadigd. Ter plaatse van de doorbraak werden de twee diepe wielen binnengedijkt
en vormde men de directe omgeving om tot het Dijksgatsbosch. Het voor de landbouw
minder geschikte noordelijke deel van de polder werd als bos ingericht. In 2005 heeft
de provincie ingestemd met het plan tot de aanleg van het Wieringerrandmeer, waarbij
een deel van de Wieringermeer weer ontpolderd wordt om het eiland Wieringen
herkenbaarder te maken. In de polder Waard-Nieuwland en in het Robbenoordbos
wil men landschappelijk gelegen woningen bouwen.
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Steden, dorpen, monumenten
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Aalsmeer
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als veenontginning met als ontginningsas de
Uiterweg-Oosteinderweg. Dit in 1199 voor het eerst vermelde dorp behoorde
oorspronkelijk tot het Kennemerland, waar het als gevolg van de vervening in de
16de eeuw van werd gescheiden door het Haarlemmermeer. In de 17de eeuw werden
enkele oude meren drooggemalen, zoals het Stormmeer (1650) en het Hornmeer
(1674). Daar ging men fruit telen en vruchtbomen kweken. Na 1850 volgde het
droogleggen van andere meren en veenplassen, zoals de Schinkelplas (1858), de
Oosteinderpoel (1868) en het Legmeer (1883). Daar kweekte men potplanten en
vanaf 1880 ook snijbloemen. Al in 1872 werd een verwarmde kas in gebruik genomen.
In 1912 vestigde zich een eerste veiling en sindsdien is Alsmeer een internationaal
vermaard centrum van de bloementeelt.
Het dorp zelf had te lijden van een dorpsbrand in 1844. J.H.W. Leliman leverde
een eerste uitbreidingsplan in 1908 (gewijzigd 1912). Uitbreidingen aan de
zuidoostzijde vonden vanaf 1928 plaats naar een plan van J.G. Wiebenga, gebaseerd
op een voorstel van Op ten Noort & Scheffer. In de voormalige Oostereinderpoel
verrezen tussen 1930 en 1960 veel woningen. Na de Tweede Wereldoorlog is
Aalsmeer aan de zuiden de oostzijde verder gegroeid en heeft men aan de
zuidoostzijde een industrieterrein ingericht met een enorme nieuwe bloemenveiling
(1975).
De Herv. kerk (Dorpsstraat 11), oorspronkelijk gewijd aan Petrus en Paulus, ligt
op een omgracht kerkhof. Deze recht gesloten kerk heeft drie dwarsbeuken en een
toren van drie geledingen met achtzijdige spits. Vermoedelijk deels op de funderingen
van een 15de-eeuwse voorganger kwam in 1549 een laat-gotische kerk tot stand van
het hallentype, waarbij elke dwarsbeuktravee werd voorzien van een topgevel met
venster. In 1653 werd de kerk vergroot, mogelijk door verlenging van de middelste
dwarsbeuk. Na de sloop van de oude toren in 1843 verrees in 1868 de huidige toren
met een decoratie van natuursteenblokken.
Het interieur wordt gedekt door elkaar kruisende houten tongewelven met
trekbalken, die bij de middenbeuk rusten op zuilen met rankenkapitelen. Aan de
zuid- en de oostzijde bevindt zich een doorlopende galerij. Tot de inventaris behoren
een preekstoel (derde kwart 17de eeuw) en een door H. Knipscheer gebouwd orgel
(1868). De pastorie (Dorpsstraat 14) is een vroeg-19de-eeuws diep pand, verbouwd
rond 1910.
De Oud-Kath. kerk (Oosteinderweg 394), een neoclassicistische zaalkerk voorzien
van een geveltoren met houten lantaarn en spits, werd gebouwd in 1860-'61. Achter
de kerk ligt het enige Oud-Kath. kerkhof van Nederland. De pastorie (Oosteinderweg
392) is een blokvormig herenhuis.
De Doopsgez. vermaning (Zijdstraat 53) bestaat uit blokvormige volumes en een
hoofdgedeelte met hoog zadeldak. Deze in 1926 in zakelijkexpressionistische stijl
gebouwde kerk is ontworpen door J.F. Staal. Hij ontwierp ook de kosterswoning
(Zijdstraat 57-59).
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van de Berg Carmel (Stommeerweg 13), een zaalkerk
met roosvenster en terzijde geplaatste zadeldaktoren, werd in 1931 gebouwd naar
een traditionalistisch ontwerp van J.P.L. Hendriks. De interieurschilderingen zijn
van G. van Geffen (1956).
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Het bijbehorende karmelietenklooster (Stommeerweg 15) is een drielaags gebouw
met midden- en hoekrisalieten, gebouwd in 1920 met sobere expressionistische
elementen naar plannen van P.J. Pieters. Verder is er de L-vormige R.K. lagere
St.-Josephschool (Stommeerweg 11; circa 1930).
Overige kerken. Uit 1933 dateert de met open klokkentoren uitgevoerde (Herv.)
Oosterkerk (Oosteinderweg 269; 1933). J.F. Berghoef maakte de traditionalistische
ontwerpen voor het L-vormige complex van de Chr. Geref. kerk De Bron (Lijnbaan
3-5; 1936), de (Geref.) Triomfatorkerk (bij Ophelialaan 245; 1956) en - met H.
Klarenbeek - de (Herv.) Zuiderkerk (Hortensialaan ong.; 1953), een zaalkerk met
forse dakruiter.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Dorpsstraat 9 werd in 1780 (jaartalankers)
gebouwd met bordestrap en sierankers. Boven de deur hangt een wapensteen uit
1619 van een voorganger. In 1940 ontworpen door J.F. Berghoef en H. Klarenbeek,
maar pas uitgevoerd in 1959-'62 is het huidige raadhuis Drie Kolommenplein 1. Dit
gebouw in traditionalistische stijl bestaat uit een bouwdeel met raadzaal en een lagere
kantoorvleugel.
Scholen. Naar ontwerp van J.W. Luik kwam in 1925 de Floraschool
(Oosteinderweg 317) tot stand, een tweelaags gebouw met gebroken schilddak en
onderwijzerswoning. Rond 1935 gebouwd zijn de drieklassige openbare lagere
school (1e J.C. Mensinglaan 29) en de Chr. lagere school (Ophelialaan 230).
Ontworpen in functionalistische stijl door directeur gemeentewerken J.G. Wiebenga
zijn de Naai- en Knipschool (Hadleystraat 55; 1929,

Aalsmeer, Oud Kath. kerk met pastorie
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Aalsmeer, U.L.O.-school (1993)

gerestaureerd 1989) en de voorm. U.L.O.-school (Schoolstraat 2-4; 1931, nu
kinderdagverblijf). Beide hebben een betonskelet met bakstenen vulwanden, grote
stalen vensters en ver overstekende platte daken.
Woonhuizen. Een van de weinige resterende huizen van vóór de dorpsbrand van
1844 is het Schoutenhuis (Dorpsstraat 18), een eenlaags middenganghuis uit 1761.
Uit de 19de eeuw dateren enkele kwekerswoningen in het buitengebied, zoals
Uiterweg 15 (gesneden windveren), Uiterweg 25

Aalsmeer, Kwekerswoning Pomona

en de houten woning Het Bree (Uiterweg 61). Overstekende dakvlakken met
windveren hebben de kwekerswoning Pomona (Oosteinderweg 129; circa 1901) en
de rond 1910 gebouwde kwekerswoningen Uiterweg 86 en 105, en Rozenoord
(Aalsmeerderweg 201; met tegelversieringen). In kalkzandsteen uitgevoerd is
Uiterweg 222 (circa 1910). Een expressionistisch ontwerp van M. de Klerk is de
kwekerswoning Oosteinderweg 213 (1923) en van een expressionistische vormgeving
voorzien zijn ook het woonhuis met erker van Van Cleeffkade 1 (1919) en de met
riet gedekte villa Oosteinderweg 93. Eenvoudige zakelijk-expressionistische vormen
vertonen Uiterweg 9, en de villa Dorpsstraat 98 (1930). Aan de Stommeerweg staan
villa's als 't Witte Huis (Stommeerweg 18-20; 1913, ontwerp J. Munnink), het
expressionistische notarishuis 't Kloosterhuis (Stommeerweg 35; 1930) en de
zakelijk-expressionistische villa Stommeerweg 33. Veel ontwerpen zijn gemaakt
door J.F. Berghoef, zoals die voor de kwekerswoningen Oosteinderweg 23 en 140
en de bloemistenwoning Uiterweg 207 (1926). In traditionalistische vormen ontwierp
hij Hortensialaan 14-16, Sportlaan 18-20, Stommeerweg 46 (1926) en Stommeerweg
48, deels met hout bekleed Stommeerweg 45-47 (1930), Hornweg 101, Oosteinderweg
234, Dorpsstraat 83 (circa 1940) en het doktershuis De Reu (Stommeerweg 22;
1940). Uit 1948 dateert Oosteinderweg 330, dat Berghoef ontwierp voor de directeur
van de bloemenveiling.
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Zakelijk-expressionistische vormen vertonen de geschakelde woningen Ophelialaan
9-19 (circa 1935), evenals de met gepleisterde bovenverdieping en sterk overstekende
dakranden uitgevoerde huizen aan de Hortensialaan-Ophelialaan. Opmerkelijk is
het voor J. Wentzel in 1931 gebouwde woonhuis Wentzel (Ophelialaan 70), een
functionalistisch ontwerp van J.G. Wiebenga. In dezelfde trant, maar dan in moderne
houtskeletbouw en met tegengesteld geplaatste lessenaarsdaken, kwam in 1924-'25
de villa De Populier (Stommeerkade 64) tot stand naar plannen van

Aalsmeer, Woonhuis Oosteinderweg 213
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J. Duiker en B. Bijvoet voor A. Suermondt. Gemeentearchitect W. Gijzen ontwierp
verschillende arbeiderscomplexen, zoals de woningen Wilgenlaan 1-27, 4-28 (circa
1935).
Winkels. Het woon- en winkelpand Zijdstraat 24 (circa 1905) is voorzien van een
serre-achtige uitbouw. Uitgevoerd in jugendstil-vormen met een halfronde etalage
is de voorm. slagerij Zijdstraat 68 (1914, J.W. Luik). Een gevel in dezelfde stijl met
dakkapellen in chaletstijl heeft de voorm. winkel van ‘C. Koudijs-Manufacturen’
Dorpsstraat 4. Een aardige pui bezit Kanaalstraat 51 (circa 1915). De voorm. bakkerij
Spaargaren, Zijdstraat 62 (1926, K. van Dam), heeft expressionistische vormen en
een winkelpui met art déco-details. Horeca. Het met riet gedekte L-vormige pand
Dorpsstraat 93, dat volgens datering stamt uit 1698, dient nu als restaurant. Het
restaurant Wapen van Aalsmeer (Dorpsstraat 15) heeft aan de voorzijde een houten
veranda uit circa 1920.
Het clubgebouw van de zeilvereniging ‘Nieuwe Meer’ (Stommeerweg 2) werd
in 1926 gebouwd in zakelijk-expressionistische stijl naar plannen van D. Greiner.
Het voorm. badhuis (Ophelialaan 68), nu Groene Kruisgebouw, werd rond 1938
in traditionalistische vormen opgetrokken.
Boerderijen. Voorbeelden van houten langhuisboerderijen met gesneden windveren
en een makelaar zijn Uiterweg 183 (circa 1840) en Uiterweg 28-30 (circa 1850). De
laatste heeft een bakstenen pui, evenals Uiterweg 34 en 174. Een bakstenen voorhuis
met houten voorschot bezitten de langhuisboerderijen Uiterweg 32, en 228 en de
arbeiderswoning Uiterweg 142-144, alle uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Windmolens. Een achtkantige stellingmolen met een met riet gedekte bovenbouw
en kap is de korenmolen ‘De Leeuw’ (Zijdstraat 30). Deze 18de-eeuwse molen werd
in 1863 overgebracht van het Molenpad en geplaatst op een gemetselde onderbouw
(gerestaureerd 1994-'95). De Stommeermolen (Stommeerkade 100), een achtkantige
bovenkruier uit 1742, is afkomstig uit Leimuiden en is in 1920 in Aalsmeer herbouwd
ter plaatse van een in 1919 verbrande molen. Deze poldermolen verzorgt de
ontwatering van de Stommeerpolder. Ten noordoosten van Aalsmeer staat de
achtkantige grondzeiler De Zwarte Ruiter (Mr. Jac. Takkade 10), een in 1866 tot
korenmolen verbouwde poldermolen uit 1777-'78.
Kwekerijkassen. Van de voorm. kassencomplexen resteren nog enkele hoge
gemetselde schoorstenen, zoals die achter de kwekerswoning Oosteinderweg 53,
voorzien van decoraties in witte steen (circa 1890), en die achter de huizen
Stommeerkade 12-14 (circa 1935) van de firma ‘De Ridder’ (Den Haag).
Het kantoor van handelskwekerij ‘Hilverda’ (Stommeerweg 4) is een dwars pand
met een langgerekt bedrijfsgedeelte aan de achterzijde. Het werd in 1913 gebouwd
naar een jugendstil-ontwerp met chaletstijl-elementen van J.W. Luik.
Veilinggebouwen. Het oudste veilingpand is Marktstraat 19, gebouwd in 1912
naar ontwerp van J.W. Luik voor de Coöperatieve Aalsmeerse Veiling. Het bleef in
functie tot 1928 (sinds 1932 café-restaurant en na 1986 deels ook bibliotheek). In
expressionistische stijl ontwierp M. de Klerk de
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Aalsmeer, Centrale Aalsmeerse Veiling (1993)

in 1921-'22 tot stand gekomen voorm. bloemenveiling Bloemenlust (Oosteinderweg
247) van de Coöperatieve Veilingvereniging. In de top toont een bakstenen tableau
een bloemenschuit (met opschrift). Aan de achterzijde verrees in 1929 een tweede
veilinghal en in 1950 kreeg het hoofdgebouw zijvleugels. De in 1928 in gebruik
genomen voorm.
Centrale Aalsmeerse Veiling (Van Cleeffkade 15) is een tweebeukig gebouw met
dienstwoning en ranke toren, uitgevoerd in zakelijk-expressionistische stijl naar
plannen van J.F. Staal. In 1932 volgde al een eerste uitbreiding. Voor de naoorlogse
uitbreidingen maakten J.F. Berghoek en H. Klarenbeek de plannen. Na de
samenvoeging van twee veilingen ontstond een nieuwbouwcomplex aan de
Legmeerdijk (1975). Het oude complex, inclusief de bedrijfshallen met sheddaken
(Weteringstraat), dient nu als ‘Event Centre’ en TV-studio.
Het voorm. station (Stommeerweg 1), een tweelaags gebouw met lagere aanbouwen
en afzonderlijk toiletgebouw, werd in 1911-'12 gebouwd naar een ontwerp in Nieuw
Historiserende stijl van J.G. Wattjes voor de Hollandsche Electrische
Spoorweg-Maatschappij. Het tegeltableau met stationsnaam is van de firma
Westraven. Het gebouw diende als kopstation voor de drie hier samenkomende
spoorlijnen uit Haarlem (1912 tot
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1936), Uithoorn (1914 tot 1935) en Amsterdam-Willemspark (1915 tot 1950). Ook
behouden bleven de halteplaatsen ‘Oosteinde’ (Aalsmeerderweg 208) en
‘Legmeerdijk’ (Legmeerdijk 326).
De watertoren (Kudelstaartseweg 16) verrees in 1927-'28 naar een
expressionistisch ontwerp met art déco-elementen van H. Sangster. De met baksteen
beklede toren heeft twee betonnen vlakbodemreservoirs en een koepelvormig koperen
dak. Een hoog zadeldak heeft de bijbehorende dienstwoning (Kudestaartseweg 14;
circa 1930).
Begraafplaatsen. Het in 1875 in gebruik genomen Boomkwekerskerkhof (bij
Stommeerweg 13) bevat veel graven van Aalsmeerse notabelen en is in 1970 gesloten.
Rond 1925 verhoogd aangelegd is de Alg. begraafplaats (bij Ophelialaan 232) met
jongere dienstwoning (1937).
Het voorm. fort bij Aalsmeer (Aalsmeerderdijk ong.) is een omgracht fort van
de Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van een acces
(Haarlemmermeerringvaart). Het in 1893-'95 opgeworpen aardwerk kreeg in 1904
een langgerekt bomvrij hoofd- en voorgebouw (met observatiekoepel), geflankeerd
door afzonderlijke hefkoepels. Bij dit aan het eind van de dwars door de
Haarlemmermeer lopende Geniedijk gelegen fort ligt een nevenbatterij.
Gemalen. Aan de Haarlemmermeerringvaart staat ten noordoosten van Aalsmeer
de romp van een zeer grote voorm. vijzelmolen (Mr. Jac. Takkade 15) uit 1857, die
in 1882 werd gesloopt op de achtzijdige bakstenen onderbouw na. Nabij Oosteinde
ligt het gemaal van de Oosteinderpolder (Machineweg 1), gebouwd in 1935 naar
plannen van M. Steenis en J. van den Boogaert ter vervanging van een stoomgemaal.
Daarvan resteert de machinistenwoning ‘'t Polderhuis’ (Machineweg 2) uit 1865.
Rozenburg. Dit gehucht ten noorden van Aalsmeer ontstond na 1852 in de
Haarlemmermeerpolder. Interessante boerderijen zijn de kop-rompboerderij
‘Tienhoven’ (Aalsmeerderweg 512; 1871) en de langhuisboerderij ‘Nooitgedacht’
(Ten Pol 3; circa 1880). De voorm. halteplaats (Aalsmeerderweg 505-507) van de
Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij aan de lijn Aalsmeer-Haarlem is
een dwars pand uit 1912 met verhoogd middengedeelte. De voorgevel is later
gepleisterd. In 1926 bouwde men naar een expressionistisch ontwerp van A. Ingwersen
de Geref. kerk (Aalsmeerderweg 463), een kruiskerk met portaal, aangebouwde
consistorie, hoge zadeldaken en een dakruiter.

Abbekerk
(gemeente Noorder-Koggenland)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning. De kerk wordt in 1395 voor het
eerst vermeld. Abbekerk werd het centrum van het plattelandsgebied dat als ‘Stede
Abbekerk’ (Abbekerk, Twisk, Midwoud en Lambertschaag) in 1414 - louter
bestuurstechnische - stadsrechten kreeg. Het lintdorp is na de Tweede Wereldoorlog
ter hoogte van de kerk uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 42) is een eenbeukige kerk met een vijfzijdig gesloten
koor en een toren van drie geledingen met balustrade en achtzijdige bakstenen spits.
Het schip werd rond 1500 uit hergebruikt materiaal opgetrokken en vermoedelijk na
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schade in 1517 verhoogd. Uit het tweede kwart van de 16de eeuw dateert het koor.
De toren verrees in 1656 (gevelsteen) en bevat een door Claude Fremy gegoten klok
(1684). De bakstenen spits heeft men in 1859 vernieuwd. Bij een restauratie in
1949-'52 (D. Fledderus) is de toren ontpleisterd en de kerk opnieuw bepleisterd. Het
interieur wordt gedekt door een houten tongewelf - vernieuwd in 1698 en 1756 (koor)
- met trekbalken op omtimmerde korbeelstellen. Tot de inventaris behoren een
herenbank (1728) en een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1865). Tegen de
buitenmuur hangt een door Van Emden gemaakte barometer (1878).
Rond 1880 verrees op het kerkhof een neoclassicistische consistoriekamer met
zondagsschool (Dorpsstraat 40). Op het kerkhof staat onder meer een stèle met
gebroken fronton voor burgemeester J. Zijp († 1897).
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 48) is een tweelaags diep pand uit 1585 met
houten voorschot. Bij een verbouwing in 1759 (sluitsteen) van dit ‘Regthyts der
Steede Abbekerk’ heeft men de begane grond tot cachot verbouwd. Ook verbouwde
men toen de bovengelegen schepenkamer. Daarna volgden een verbouwing in 1830
(gevelsteen) en een restauratie in 1979-'81.
De openbare lagere school (Dorpsstraat 11) is een drieklassige gangschool uit
1880 (verbouwd circa 1920) met aangebouwde onderwijzerswoning (Dorpsstraat
13).
Woonhuizen. Rond 1850 verrees het diepe huis Dorpsstraat 85 met houten
voorgevel. De vrijstaande eclectische

Abbekerk, Boerderij Dorpsstraat 37
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Abbenes, Boerderij Andreashoeve en Naai-, Knip en Breischool

dokterswoning Dorpsstraat 62 met gepleisterd middenrisaliet en hoekpilasters dateert
van 1875, evenals het bijbehorende koetshuis.
Boerderijen. De rond 1800 opgetrokken stolpboerderij Dorpsstraat 69 heeft een
asymmetrisch woongedeelte met houten voorschot. Vergelijkbaar hiermee zijn de
stolpboerderijen Zuideinde 51 (circa 1800) en Dorpsstraat 37 (1806) met
terugliggende inrijdeur aan de voorzijde. De mogelijk 18de-eeuwse stolpboerderij
Dorpsstraat 16 heeft een met Oegstgeester pannen gedekte spiegel (circa 1875). Uit
circa 1880 dateert de stolpboerderij Dorpsstraat 97 met hoger opgetrokken
middenrisaliet. Vergelijkbaar hiermee, maar eenvoudiger uitgevoerd, is het
stolpvormige woonhuis Zuideinde 6 (circa 1880), gebouwd voor een mogelijk uit
1840 daterende stolpschuur.

Abbenes
(gemeente Haarlemmermeer)
Dorp in de Haarlemmermeerpolder, ontstaan kort na 1852 langs de Hoofdvaart bij
een brug (Dr. Heyebrug). Na de Tweede Wereldoorlog heeft aan de noordzijde een
bescheiden uitbreiding plaatsgevonden.
De Herv. kerk (Hoofdweg-Oostzijde 1764) is een sobere neoclassicistische
zaalkerk uit 1868 met houten geveltoren en aangebouwde consistoriekamer.
Op de Alg. begraafplaats (bij Dr. Heyelaan 80) voert een laantje naar het graf
van de dichter en filantroop dr. J.P. Heye († 1876). Het grafmonument heeft de vorm
van een natuurstenen cippus met doodssymbolen en bekronende acroteriën.
Boerderijen. Uit 1864 dateert de langhuisboerderij Andreashoeve
(Hoofdweg-Westzijde 1741) met naastgelegen zomerhuis. De dakruiter houdt verband
met de vroegere nevenfunctie als naai-, knip- en breischool (Cornelia Sophiaschool).
Andere langhuisboerderijen met neorenaissance-kenmerken in de omgeving van
Abbenes zijn Kaagweg 107 (circa 1900), Kaagweg 133-135 (1903) en de Antjeshoeve
(Kaagweg 153; circa 1900). Kenmerkend zijn de boerderijen met achter het
woongedeelte een hogere en bredere schuur (zijlangsdeel). De woonhuisgevels zijn
vaak gedecoreerd met banden en siermetselwerk; de dakranden hebben windveren
en makelaars. Voorbeelden hiervan zijn Kaagweg 17 (circa 1890), de Meerhof
(Hoofdweg-Westzijde 1695; 1893), Hoofdweg-Westzijde 1544 (circa 1900) en de
Korenbloem (Huigsloterdijk 328; 1918). Een afgewolfd dak heeft de boerderij
Vredeburg (Huigsloterdijk 169; 1913). Het rond 1935 met binnenhof opgezette
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boerderijcomplex Vondel's Landleeuw (Hoofdweg-Oostzijde 1666) bestaat uit een
woonhuis met staartstuk (stallen), een landbouwen een wagenschuur.

Aerdenhout, (Herv.) Adventskerk

Aerdenhout
(gemeente Bloemendaal)
Dorp, ontstaan in het binnenduingebied van de Kennemerduinen. Tot de aanleg van
de tramverbinding Haarlem-Zandvoort (1899) bestond het vrijwel geheel uit 17deen 18de-eeuwse buitenplaatsen. Als eerste villawijk werd het Aerdenhoutpark (1899)
ingericht, gevolgd door de villaparken Koeduin (1908) en Oosterduin (1912). Ten
westen van Aerdenhout kwamen de villawijken Klein Bentveld (1907), Groot
Bentveld en Naaldenveld (beide 1928) tot ontwikkeling en aan de oostzijde van het
dorp de middenstandswijken Rijnegom en Boekenrode (beide 1924). In 1928 kreeg
het een station aan de spoorlijn Haarlem-Leiden. Na de Tweede Wereldoorlog heeft
Aerdenhout zich verder ontwikkeld als forensendorp.
Kerken. Een houten geveltopbetimmering heeft de kerkzaal met woning van het
Vrijz. Samenwerkingverband (O. Mendliklaan 5; 1924, A.P. Smits). De moderne
(Herv.) Adventskerk (Leeuwerikenlaan 7; 1958, K.L. Sijmons) is uitgevoerd met
betonskelet en betonnen schaaldaken. De op de modulor van Le Corbusier gebaseerde
gevel heeft een vulling van glas en gesausde baksteen. Terzijde staat een betonnen
klokkentoren bij de hoofdingang en de ontvangsten vergaderruimte.
Scholen. In 1924 gebouwd naar ontwerp van A.P. Smits is de openbare
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Aerdenhout, Antoniusschool

lagere school Bentveldsduinweg 22, een L-vormig expressionistisch schoolgebouw
met ronde traptoren (uitgebreid 1985, H. Hertzberger). Een vlindervormige plattegrond
heeft de openbare lagere Vondelschool (J. van Stolberglaan 25; 1931, H.W. van
Kempen). De vierklassige Chr. lagere T.H. van Eeghenschool (Van Lennepweg 2;
circa 1930) is uitgevoerd in zakelijk-expressionistische stijl. Ontworpen in
kubistisch-expressionistische stijl en voorzien van stalen ramen is de R.K. lagere
Antoniusschool (Teding van Berkhoutlaan 20; 1932-'33, M.J. van Engelen). Deze
forse L-vormige school heeft een aangebouwd gymnastieklokaal en een opvallend
tweelaags hoekvolume. Boven de hier overhoeks geplaatste hoofdingang bevinden
zich een betonnen luifel en een hoekvensterpartij van het trappenhuis.
Boekenroode (Boekenroodeweg 9). Deze van oorsprong 17de-eeuwse buitenplaats
werd kort na 1920 in gebruik genomen als klooster ‘Alverna’. Het tweelaagse huis
in Lodewijk XVI-stijl dateert uit 1789 en heeft een ingangsomlijsting met ionische
pilasters. In 1907 heeft men het huis vergroot in Nieuw Historiserende vormen en
aan beide zijden versierd met natuurstenen ornamenten. Kort na 1920 verrees een
langgerekte achtervleugel in neoclassicistische stijl.
De laat-18de-eeuwse parkaanleg in vroege landschapsstijl is mogelijk ontworpen
door Johan Georg Michael en bevat een neoclassicistische vierkante houten theekoepel
(circa 1790) met corinthische zuilen en pilasters. Uit 1908 dateert de portierswoning
(Boekenroodeweg 43), ontworpen in historiserende vormen door J.B. Sluiter (vergroot
1928). Recent is op het terrein een modern zorgcomplex ingericht.
Villa's en landhuizen. Karakteristieke voorbeelden van rond 1900 gebouwde
villa's zijn 't Haspel (Schulpweg 14; 1898, D.E.L. van den Arend en J.A.G. van der
Steur) en de notarisvilla N. Beetslaan 8 (1899, D.E.L. van den Arend) - beide
gepleisterd en voorzien van siervakwerk-details - en verder De Viersprong
(Zandvoorterweg 62; circa 1905). Een opvallende uitgemetselde schoorsteen en
gevelsteen hebben de villa's Krop (M. Bauerlaan 15; 1899, J. Stuyt) en De Distel
(Oosterduinweg 254; 1902, J. Stuyt en J.Th.J. Cuypers). De wit gepleisterde villa
Sonnevanck (Bentveltsduinweg 2; 1903, J. London) heeft een vlinderplattegrond met
twee ronde traptorens aan weerszijden van de ingang. De villa Rockaertsduijn
(Aerdenhoutsduinweg 13; 1902, W.C. Bauer) werd gebouwd als atelierwoning voor
schilder G.H. Breitner. In de tuin staat een houten schildershuisje. Grotendeel in hout
uitgevoerd is villa De Merel (M. Bauerlaan 5; 1901). Voorbeelden van gepleisterde
villa's zijn Eikenrode (Aerdenhoutsduinweg 1; circa 1905, J.P. Slot) en De Schulp
(Aerdenhoutsduinweg 23; 1905; J. London) - beide met trapgevel en hoektorentje en verder Aerdenhoutsduinweg 24 (1906)

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

Aerdenhout, Buitenplaats Boekenroode (1983)

met jugendstil-details. Fors van omvang is het wit gesausde landhuis Westerduin
(Koeduinweg 2; 1905, J. Wolbers) met twee erkers en een veelhoekige traptoren.
Van het in 1907-'12 voor J.C. Bunge naar plannen van A. Lundberg gebouwde
buitenhuis Kareol (gesloopt 1979) zijn de voorm. portierswoning en tuinmanswoning
(Van Lennepweg 14 en 20; A. Lundberg) behouden. Ook resteert een gedeelte van
de in die tijd aangelegde tuin in nieuw-architectonische tuinstijl (M. Läuger).
Ontworpen in ‘Um 1800’-stijl is het blokvormige landhuis De Hazelaar
(Aerdenhoutsduinweg 2-4; 1909, J. Stuyt en J.Th.J. Cuypers; verbouwd 1955, G.A.M.
Looman). Vergelijkbaar is het huis Schulpweg 10 (1915, A. de Maaker). Op de
Lodewijkstijlen geïnspireerd is het ontwerp in Nieuw Historiserende stijl van het
landhuis De Nyenberg (Boekenroodeweg 6; 1912, A. de Maaker). Dit voor baron

Aerdenhout, Landhuis De Kroft
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A. van Dedem gebouwde huis heeft een driezijdig uitgebouwde tuinkamer. In de
tuin staat een folly in de vorm van een ruïne. Vergelijkbaar geïnspireerd zijn de
ontwerpen voor de landhuizen De Heerd (Bentveldsweg 146; 1920, A. de Maaker)
met bijbehorend koetshuis, en De Relle (Boekenroodeweg 4; 1921 A.P. Smits). Ook
de woning annex werkplaats Oscar Mendliklaan 1 (1916, J.B. Sluiter) is vergelijkbaar
in stijl. De invloed van het werk van F. Lloyd Wright vertonen de herenhuizen J.
van Stolberglaan 10 (1920, W.J. Pieterse en C.B. Posthumus Meyjes jr.) en Duinsathe
(Koeduinweg 6; circa 1920). Beide zijn voorzien van een gedrukt schilddak met
groot overstek en een uitgebouwd ingangsportaal. Geïnspireerd op het werk van
vooral R.N. Shaw en E.L. Lutyens zijn de door A.P. Smits met rieten dak,
siermetselwerk en glas-in-loodramen ontworpen landhuizen De Kroft (Burg. Den
Texlaan 15; 1917-'18; bestemd voor eigen gebruik als woon- en werkruimte),
Eikengaerde (Burg. Den Texlaan 17; 1917) en Burg. Den Texlaan 10 (1924), en de
villa Kismet (J. van Stolberglaan 12; 1919).
In hout uitgevoerd zijn het voor J.W. Spalteholz met ronde stammetjes gebouwde
landhuis mr. H. Enschedéweg 5 (1922, R. Riemerschmid), het door houtbouwfirma
De Nemico uit Zeist gebouwde L-vormige landhuis 't Holthuus (Van Vollenhovenlaan
16a; 1921) en het deels houten landhuis De Stove (mr. H. Enschedéweg 8; 1919-'20,
H.A.J. Baanders). In het laatste grote villagebied dat in exploitatie werd genomen,
liggen op zeer ruime kavels het landhuis De Beukenhoeve (Leeuwerikenlaan 9;
1929-'30, F.A. Warners) - met een op de traditionele boerderijbouw geïnspireerde
bouwstijl - en het landhuis Blauwduin (Zwaluwenweg 1; circa 1930) met
pseudovakwerk, houten geveltopbetimmeringen en een rieten dak. In functionalistische
stijl uitgevoerd is het woonhuis Looyen (Zwarteweg 5; 1948-'50, B. Bijvoet en G.H.M.
Holt).
Het woningbouwcomplex Juliana van Stolberglaan 5-23 kwam in 1922 tot stand
voor de woningbouwvereniging Bloemendaal naar een traditionalistisch ontwerp
van J. Mulder en J.A. van Asdonk.
De voorm. herberg annex tolhuis ‘De Haringbuys’ (Zandvoorterweg 77), ook
wel ‘Het Claverbladt’ genoemd, is een van oorsprong 17de-eeuws gebouw met
tuitgevels en kruiskozijnen met luiken.
Boerderijen. De wit gepleisterde L-vormige boerderij Duin en Vaart
(Boekenroodeweg 35) stamt uit circa 1700 en heeft een breed, deels onderkelderd,
woonhuis met een haaks uitgebouwd stalgedeelte. Uit de 18de eeuw stamt de met
riet gedekte langhuisboerderij Bosch en Landzicht (Boekenroodeweg 1-3) met hoge
topgevel en een kelder met opkamer.
Het voorm. jachthuis op het Koekoeksduin (Vogelenzangseweg 3), gelegen ten
zuiden van Aerdenhout, is een in oorsprong 17de-eeuws gebouwtje met hoog
overwelfd souterrain, een overwelfde verdieping en een zadeldak tussen topgevels
(gerestaureerd 1939).
Bentveld (gemeente Bloemendaal/Zandvoort). Deze wijk ten westen van
Aerdenhout is tot stand gekomen op de vanaf 1907 opgedeelde buitenplaats Klein
Bentveld en vanaf 1928 op de buitenplaats Groot Bentveld. De buitenplaats Groot
Bentveld (Groot Bentveld 1) ontstond bij een laat-16de-eeuwse boerderij. Het
tweebeukige en tweelaagse buitenhuis met overwelfde kelder en opkamer stamt uit
circa 1625 en werd rond 1650 uitgebreid met een keuken (noordzijde). Het oostelijke
gedeelte van het hoofdhuis kreeg rond 1740 een verdieping. Achter het huis staan
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twee eenlaagse vleugels aan weerszijden van een plaats. De in de kern uit circa 1700
daterende noordvleugel werd bij een verbouwing in 1740 met een tussenlid aan het
hoofdgebouw verbonden. Toen verrees ook de zuidvleugel ter plaatse van de oude
boerderij. Rond 1800 zijn aan beide vleugels aanbouwen toegevoegd. Het omringende
park werd in 18de eeuw gewijzigd. Bij de Merellaan, de oorspronkelijke oprijlaan,
staat een toegangshek met smeedijzeren hekwerk (1713). Op de opgesplitste
buitenplaats Klein Bentveld (Bentveldsweg 142) liet C.J. van Tienhoven in 1923 het
huidige landhuis met pronkrisaliet in Nieuw Historiserende stijl bouwen naar ontwerp
van A. de Maaker. De uit circa 1740 daterende achtzijdige theekoepel op het terrein
(bij Zwarteweg 4) komt van de voorm. buitenplaats ‘Bosch en Hoven’ te Heemstede
(geplaatst 1927). Verder zijn er een koetshuis met paardenstalling (Zwarteweg 2;
1887), een toegangshek met daarnaast het voorm. jachthuis (Bentveldsweg 144;
verbouwd en uitgebreid 1910) en ten slotte een portierswoning (Bentveldsweg 136;
1923, A. de Maaker). Van na de opdeling dateert ook het in landhuisstijl uitgevoerde
landhuis (Zwarteweg 4; 1937, F. den Tex).
Tot de overige bebouwing van Bentveld behoort de wit gepleisterde voorm.
duinboerderij Sparrenlaan 1-3, gebouwd begin 18de eeuw en rond 1800 voorzien
van een aangebouwd zomer- of bakhuis. Interessante woonhuizen zijn het met
mansardedak uitgevoerde houten huis ‘Lommerhoeve’ (Sparrenlaan 27; 1881) en de
door J.A.G. van der Steur ontworpen landhuizen ‘Berkhoeve’ (Langelaan 11; circa
1900) en Pentislaan 1 (1905) met opvallende verdiepingserker. Verder zijn er nog
het door K.P.C. de Bazel voor beeldhouwer F.B. Roorda ontworpen landhuis ‘Elsduin’
(Zuidlaan 5; 1908) en het in Nieuw Historiserende stijl door J. London ontworpen
landhuis ‘Bosch en Land’, (Langelaan 1; circa 1905) met klokgevel en hoektorentje.
In expressionistische stijl en met siermetselwerk uitgevoerd zijn de voor J. Visser
jr. gebouwde atelierwoning ‘De Bremhaag’ (Zandvoortselaan 309; 1918, J.A. Visser)
en het met riet gedekte landhuis ‘Marja’ (Langelaan 3; circa 1920). De R.K.
St.-Antonius van Paduakerk (Sparrenlaan 9) werd in 1921-'22 gebouwd als noodkerk
naar plannen van J.Th.J. en P. Cuypers. Deze deels in hout uitgevoerde eenvoudige
zaalkerk in zakelijk-expressionistische stijl heeft inwendig houten gewelven met
schilderingen van de kunstenaars Scheers, I. Gyernek en Jos. Lelyveld. Het
beeldhouwwerk is van M. Andriessen en J. Verdonk.

Akersloot
(gemeente Castricum)
Dorp, ontstaan als geestnederzetting in de 11de eeuw op de noordpunt van een
strandwal bij de overgang met het nattere veengebied. Het dorp werd in 1573
grotendeels verwoest door terugtrek-
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kende Spaanse troepen. De bebouwing concentreerde zich rondom de Herv. kerk en
bij de R.K. kerk aan de zijde van het Alkmaardermeer. Door toename van de recreatie
is Akersloot na de Tweede Wereldoorlog gegroeid en aan de westzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Dielofslaantje 4), een gepleisterd zaalgebouw met
rondboogvensters, kwam in 1836 tot stand ter vervanging van een laat-gotische
kruiskerk. In de houten geveltoren hangt een door Henricus Both gegoten klok (1596).
De consistoriekamer aan de oostzijde is rond 1880 toegevoegd. De kerk bevat een
grotendeels 17de-eeuwse zerkenvloer, een 17de-eeuws doophek en een in 1802 door
A. Meere gebouwd orgel, dat in 1877 is overgebracht uit de Oud-Kath. kerk van
Egmond aan Zee (gerestaureerd 2001).
De R.K. St.-Jacobus de Meerderekerk (bij Kerklaan 37) is een moderne kerk
met vrijstaande klokkentoren en pastorie, gebouwd in 1971-'72 naar plannen van N.
Bruyn ter vervanging van een in 1968 gesloopte kerk uit 1867. Daarvan zijn de ramen
en fragmenten van de communiebank behouden, en aan de Julianaweg ligt het oude
kerkhof (Jacobushof) met baarhuisje en een kleine kapel met Piëtabeeld.
De R.K. lagere St.-Jacobschool (Kerklaan 11), gesticht in 1889 en vernieuwd in
1923, is een drieklassig schoolgebouw met inpandig ingangsportaal. De voorm.
onderwijzerswoning (Kerklaan 15) met neoclassicistische detaillering dateert uit
circa 1890 en de nieuwe onderwijzerswoning (Kerklaan 13) uit circa 1925.
Woonhuizen. Het diepe huis Buurtweg 15 heeft een 19de-eeuwse tuitgevel en
een 17de-eeuws houtskelet. Rond 1870 gebouwd is het eclectische middenganghuis
Buurtweg 17 met gepleisterde middenrisaliet. De dubbele arbeiderswoning Julianaweg
12-14, met inpandig portiek en gesneden windveren, dateert van circa 1900 en uit
die tijd zijn ook de voorm. bakkerij met woonhuis Buurtweg 7 en de rentenierswoning
Kerklaan 39 (1903). De villa Landzicht (Raadhuisweg 30; circa 1910) heeft opvallende
drielichtsvensters.
Boerderijen. Voorbeelden van

Akersloot, Torentrafohuisje

stolpboerderijen zijn de met geblokte hoeklisenen uitgevoerde Maria Hoeve (Sluisweg
11; 1883) en de boerderij Koningsweg 76 (circa 1885) met neorenaissance-details
en pilasters.
Windmolens. Een met riet gedekte achtkantige grondzeiler is de uit 1589 daterende
Noordermolen (Hoogegeest 47). Deze bemaalde samen met de Zuidermolen - nu
gemaal Limmen (Uitgeest) - de Groot-Limmenpolder. Van hetzelfde type is de in
2003-'04 herbouwde korenmolen De Oude Knegt (Pontweg Noord ong.).
Het torentrafohuisje (Sluisweg 1) met zadeldak verrees in 1919 naar een ontwerp
van J.B. van Loghem voor het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland
(P.E.N.).
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De Woude. Gehucht ten oosten van Akersloot aan de oostzijde van het
Alkmaardermeer aan de Markervaart. De kleine Herv. kerk ‘De Kemphaan’ (Zuidlaan
ong.), een eenvoudig houten gebouw met klokkentoren, is in 2002 herbouwd op
initiatief van de bewoners van De Woude. Het in 1870 (gevelsteen) opgetrokken
houten gemaal ‘Ons Genoegen’ (Dijk 3) is tot 1985 in gebruik geweest. Uit 1881
dateren de sluis met puntdeuren (vernieuwd 1982) en sluiswachterswoning (Dijk 1).

Alkmaar
Stad, ontstaan aan de noordoostelijke rand van een strandwal op de overgang naar
klei- en veengronden nabij de getijdekreek de Rekere. In de 10de eeuw kwam op de
hogere geestgrond een agrarische nederzetting tot ontwikkeling (omgeving Kerkplein,
de Geest). Deze nederzetting groeide in de 12de eeuw uit tot een handelscentrum.
Wegens de strategische ligging in het grensgebied van Kennemerland en
West-Friesland kreeg Alkmaar in 1254 stadsrechten van graaf Willem II, die aan de
oostzijde de (verdwenen) dwangburcht Torenburg stichtte. Waarschijnlijk is de
Kooltuin, de moestuin van het voorm. kasteel, daar een overblijfsel van. In de 12de
eeuw begon men met de aanleg van dijken tegen het opdringende water, eerst aan
de oostzijde van de Rekere, later aan de westzijde gevolgd door de dijk naar Bergen
(voltooid 1212). De Langestraat en de Houttil liggen op deze dijk en daardoor hoger
dan de omliggende straten. Langs deze dijk ontwikkelde zich al spoedig een
handelsplaats met aan de oostzijde de oude aanlegplaats (Mient). De parallel aan de
Langestraat lopende oudste grachten (Heul/Laat en Nieuwesloot) zijn in de 19de
eeuw gedempt.
Een eerste stadsuitbreiding vond plaats rond 1275 ten oosten van de Houttil, tot
ongeveer halverwege het huidige waaggebouw. Vanaf het derde kwart van de 14de
eeuw volgde stadsuitbreiding naar drie zijden. Aan de noordzijde werd het gebied
tussen Kanaalkade en Langestraat opgehoogd en werden de stadmuren doorgetrokken
tot aan de Kooltuin. Ook aan de zuidkant vond een ophoging plaats. Vanaf eind 15de
eeuw volgde uitbreiding naar het oosten door aanplemping in de Voormeer, na 1470
resulterend in een grachtenwijk met het Luttik Oudorp en het Verdronkenoord als
hoofdstructuur. Dit proces stopte met het brood- en kaasoproer (1491-'92), waarna
Alkmaar tijdelijk zijn stadsrechten verloor en de stadsmuur werd geslecht. Na een
plundering door Gelders-Friese troepen (Zwarte Hoop) in 1517 kreeg Alkmaar een
nieuwe ommuring (1524-'38) met de Bierkade als oostgrens en de Oudegracht als
zuidelijke begrenzing. Nog vóór 1573 volgde een verdere vergroting naar het zuiden.
Na de val van Haarlem (12 juli 1573) werden in Alkmaar snel nieuwe
verdedigingswerken opgeworpen. Daarmee kon men de
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Alkmaar, Binnenstad vanuit het westen

Spaanse belegering (21 augustus - 8 oktober) doorstaan, wat een keerpunt betekende
in de Opstand: na de inundatie van de omringende gebieden begon op 8 oktober 1573
in Alkmaar de Victorie. In 1595 kwam de ruimere omwalling gereed, waarbinnen
aan de westzijde ook de Geest en de Molenbuurt gebracht waren en aan de oostzijde
de nieuwe aangeplempte eilanden in de Voormeer. In het zuidoosten ligt het
zoutketengebied, Zandersbuurt en Schelphoek, in het noordoosten het Heiligland en
het Hondsbosch (en vanaf 1607, als laatste aangeplempt, het Veneetse Eiland).
Mede door de inpoldering van de Schermer (1634) werd Alkmaar een regionaal
centrum voor de handel in agrarische producten, vooral kaas. De kapel van het voorm.
H. Geesthuis werd daartoe tot waag omgebouwd en in fasen volgde de aanleg van
de Kaasmarkt. Verder was Alkmaar de voorzittende stad van het Noorderkwartier.
Eind 18de eeuw speelde Alkmaar als garnizoensplaats een rol in de Overeenkomst
van Alkmaar (1799), die een einde maakte aan een invasie door Engelsen en Russen.
Een nieuwe bloei volgde met de aanleg van het Noordhollands Kanaal (1819-'24),
dat op verzoek van de stad door het oostelijke havengebied werd gegraven en verder
de noordelijke vestinggracht volgde. Die gracht werd hiervoor deels vergraven. Langs
de Kanaalkade verrezen vanaf circa 1880 diverse bedrijfsgebouwen. Op korte afstand
ten noordwesten van de binnenstad kwam in 1865 het station gereed aan de spoorlijn
Amsterdam-Den Helder. In de binnenstad dempte men enkele grachten (Laat, Heul,
Baansloot en Nieuwesloot) en aan de zuidzijde ontstond in 1873 op basis van een
stedenbouwkundig plan van L.P. Zocher een landschappelijk villapark
(Kennemerpark) ter plaatse van de vergraven vestingwerken en de daaraangrenzende
16de-eeuwse lijnbanen.
De aanvankelijk door verdichting van de bestaande bebouwing binnen de singels
opgevangen bevolkingsgroei resulteerde pas na circa 1890 in nieuwe wijken buiten
de singels. Als eerste werd vanaf 1894 de Spoorbuurt verwezenlijkt tussen het station
en de oude stad. De bouw van de Emmabrug (1894) vormde het begin van een
zuidelijke uitbreiding. Tuinarchitect L.A. Springer ontwierp aan de westzijde rond
een groot driehoekig plein het Nassaukwartier, dat vanaf 1907 werd ontwikkeld door
de Alkmaarsche Exploitatiemaatschappij. Het in 1909 aangenomen Algemeen Plan
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van Uitbreiding van de directeur gemeentewerken G. Looman werd de leidraad voor
de na 1918 tot stand gekomen uitbreidingen.
De aanwijzing van Alkmaar als groeikern in 1957 leidde tot een verdere groei naar
het zuiden, waar de grote woonwijken
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Alkmaar, Binnenstad
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(Herv.) Grote of St.-Laurenskerk (p. 85)
Kapelkerk (p. 86)
Remonstr. kerk (p. 86)
Evang. Luth. kerk (p. 86)
Synagoge (p. 86)
Doopsgez. kerk (p. 87)
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zoutkeet De Eendracht (p. 97)
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Platte Stenen Brug (p. 97)
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Watertoren (p. 98)
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Nieuw-Overdie en De Hoef in fasen verrezen. Een grenswijziging in 1972 maakte
een grootscheepse uitbreiding naar het noorden mogelijk in het gebied tussen het
Noordhollands Kanaal en de N245. Een reconstructie van het Schermereiland tot
woongebied werd in 1983 afgerond. In het kader van stadsvernieuwing is de
opvallende R.K. St.-Dominicuskerk (1866) aan de Laat in 1985 op de traptoren na
gesloopt. Verdere stadsvernieuwing in de binnenstad heeft vooral plaatsgevonden
aan de noordwestzijde, met als belangrijkste recente elementen theater De Vest
(1975-'77) en het Stedelijk Museum annex Openbare Leeszaal en kunstencentrum
aan het Canadaplein (1998-2000, Mecanoo). De binnenstad van Alkmaar is beschermd
stadsgezicht.
De (Herv.) Grote of St.-Laurenskerk (Koorstraat 2) [1] is een forse driebeukige
basilicale kruiskerk met zijkapellen, een zevenzijdig gesloten koor met kooromgang
en een dakruiter. Een oudere, in 1382 vergrote, kerk ter

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

plaatse raakte in 1468 zwaar beschadigd door het instorten van de onvoltooide toren,
waarvoor in 1458 de fundamenten waren gelegd. Tussen 1470 en 1521 verrees de
huidige laat-gotische kerk, die geldt als één van de zuiverste voorbeelden van de
Brabantse gotiek in Holland. Omstreeks 1495 kwam het schip gereed. De Mechelse
bouwmeester Anthonis I Keldermans leidde vanaf 1497 het werk. In 1502 bouwde
men aan het transept en kort daarop zal de bouw van het koor begonnen zijn (gewijd
1521). De kerk is grotendeels bekleed met Brabantse kalksteen (Gobertange- en
Ledesteen), terwijl de rijke venstertraceringen in Bentheimer zandsteen zijn
uitgevoerd. Een plan voor een hoge westtoren en het doortrekken van de zijbeuken
is niet uitgevoerd. Uiteindelijk maakte men hier een bakstenen portaal. Veelhoekige
traptorentjes flankeren het middenschip (westzijde), de zijbeuken en de oostzijde
van het transept. Aan de zuidzijde van het koor bevinden zich de voorm. sacristie
(circa 1530), thans consistoriekamer, en een arcade (het zuidportaal) met daarboven
de librije (circa 1585; hersteld 1714). In de hoek tussen noordtransept en kooromgang
zit een aanbouw met op zolder ruimte voor de blaasbalg van het koororgel (gereed
1511). Het houten vieringtorentje bevat een door Jasper Moer gegoten klok (1525)
en een carillon met 28 klokken van Melchior de Haze (1689) en zeven klokken van
de firma Eijsbouts (1964). De kerk is gerestaureerd in 1923-'27 (schip) en 1940-'47
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(koor), beide keren onder leiding van H. van der Kloot Meyburg. Verder heeft men
in 1991-'96 een restauratie uitgevoerd.
Het rijzige interieur wordt gedekt door stenen stergewelven (zijbeuken, kapellen
en kooromgang) en houten tongewelven (middenschip, transept en koor). De houten
gewelven hebben gedeeltelijk nog het oorspronkelijke beschot (verwijderd 1885-'86,
deels herplaatst in 1947, deels in 1999) voorzien van een decoratieve beschildering
(1518-'19) met in de koorsluiting een voorstelling van ‘Het Laatste Oordeel’. Deze
schildering wordt toegeschreven aan Cornelis Buys ofwel aan Jacob Cornelisz van
Oostzanen. De voorm. sacristie bevat een houten tongewelf met restanten
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Alkmaar, (Herv.) Grote of St.-Laurenskerk (1994)

van een ornamentele beschildering. De zuilen in de kerk zijn voorzien van
koolbladkapitelen.
Tot de inventaris behoren een laatgotisch koorhek en koorbanken (eerste kwart
16de eeuw, hek hersteld 1847), een doophek (1605), vijf herenbanken - waarvan
twee mogelijk naar ontwerp van Jacob van Campen (1655) - een preekstoel (1665)
met beeldsnijwerk van Claes Claesz. van Steenwijck en een natuurstenen voetstuk
door C. de Ghilde. In de kooromgang hangt een scheepsmodel genaamd ‘De Ruyter
is mijn naam’ uit 1667 (tocht naar Chatham). Het koororgel werd gebouwd door Jan
van Covelens (1511) en uitgebreid door Claes Willemsz (1545). Het in 1986
gerestaureerde hoofdorgel werd gebouwd door Frans Caspar Schnitger (1725) met
gebruik van een deel van het pijpwerk van het oorspronkelijke orgel van Galtus en
zijn zonen Hermer en Jacobus van Hagerbeer (1639-'46). De orgelkast is ontworpen
door Jacob van Campen (1643); de luiken zijn beschilderd door Caesar van
Everdingen (‘Intocht koning Saul’). Boven het orgel bevindt zich een allegorische
schildering van Romeyn de Hooghe (1694-'95). De kerkvloer bevat grafzerken uit
de 16de-18de eeuw. Interessant zijn een in vroege renaissance-stijl uitgevoerde
grafzerk met houten tombe voor de ingewanden van de in 1296 vermoorde graaf
Floris V (lichaam begraven in Rijnsburg) en een koperen grafzerk voor Pieter Claesz
Palinck († 1546) en zijn echtgenote Josina van Foreest († 1541).
De Kapelkerk (Kapelsteeg 3) [2], voorheen O.L. Vrouwekapel of Janskapel, is
een laat-gotische, recht gesloten, tweebeukige kerk met natuurstenen speklagen,
gebouwd in fasen tussen 1507 en 1540. De westgevel bevat de oude laat-gotische
hoofdingang met korfboogvormige natuurstenen omlijsting met daarboven een
spitsboogvormige lijstversiering en een beeldnisje. In 1707 verrees de noordelijke
dwarsaanbouw in classicistische stijl en werd een achtzijdig klokkentorentje met
koepeldak geplaatst. Daarin hangt sinds 1964 een carillon met klokken afkomstig
van de waag en de St.-Laurenskerk, gegoten door Melchior de Haze (1687-'89).
Verder zijn er twee luidklokken, waaronder één van Kiliaen Wegewaert (1636). Na
een grote brand in 1760 werd de kerk hersteld. Tegen de oostzijde staat een in 1871
aangebouwde consistoriekamer (Laat 80). Bij de kerkrestauratie in 1953-'57 (H. van
der Kloot Meyburg) zijn de 19de-eeuwse rondboogvensters in de zuid- en de oostgevel
vervangen door spitsboogvensters. Een nieuwe restauratie volgde in 2001-'04 (Y.
Braaksma).
Het interieur wordt gedekt door een stucgewelf met verhoogde velden en
versieringen in Lodewijk XV-stijl (1760-'62). Tot de na de brand van 1760 ingebrachte
inventaris in Lodewijk XV-stijl behoren een preekstoel (1762), een herenbank met
galerij, verschillende kerkbanken en het door Christiaan Müller gebouwde orgel
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(1762; gewijzigd 1882, L. Ypma). Het snijwerk aan preekstoel en orgel is van Asmus
Frauen en Willem Straatmans.
De Remonstr. kerk (Fnidsen 37)

Alkmaar, Kapelkerk

[3] werd in 1658-'59 gebouwd als schuilkerk en kreeg in 1886 de huidige voorgevel.
Het interieur wordt gedekt door een breed houten tongewelf, dat is gereconstrueerd
bij de restauratie in 1966 (Y. Kok). Tegen de lange zijden van de kerkzaal staan vermoedelijk 18de-eeuwse - gemarmerde houten zuilengalerijen. De houten vloer
wordt van oudsher met zand bestrooid. Tot de inventaris behoren een preekstoel
(eerste helft 17de eeuw), kerkbanken en een doophek (18de eeuw) en een door
Johannes Stephanus Strümphler gebouwd orgel (1788-'92). De tussen twee woningen
met klokgevels gesitueerde toegang wordt bekroond door een gesmede ijzeren
hekboog met monogram (‘R K’) en jaartal (1728).
De Evang. Luth. kerk (Oudegracht 187) [4] is een zaalkerk uit 1692 met smalle
spitsboogvensters en een afgeplat schilddak. De hoofd- en de zijingang worden
omsloten door een korfboog met blokjes natuursteen. Een houten koofplafond met
verhoogd middenveld dekt het interieur. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren
de preekstoel, de kerkenraadsbanken en een tochtportaal. Uit 1754 dateert het mogelijk
door Pieter Müller gebouwde orgel (gewijzigd L. Ypma, 1879).
De voorm. synagoge (Hofstraat 15) [5], nu kerk van de Baptistengemeente, is een
sober pand met lijstgevel. Dit in oorsprong 16de-eeuwse woonhuis werd in 1808
aangekocht, in 1826 (5586) vergroot en in 1844 (5604) verbouwd (twee gevelstenen).
Daarbij ontstond de huidige neoclassicistische voorgevel met
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rond venster boven een toscaanse ingangsomlijsting. Rond 1870 bracht men een
vrouwengalerij en een tongewelf met Davidster aan, naar plannen van W.F. Ducroix.
De Doopsgez. kerk (Koningsweg 12) [6] is een eenvoudige zaalkerk uit 1618, in
1854 voorzien van een neoclassicistische voorgevel met pilastergeleding en
geprofileerde natuurstenen rondbogen naar plannen van C.W. Bruinvis. Het bij een
verbouwing in 1876 (W.F. Ducroix) verwijderde houten tongewelf is bij een
restauratie rond 1970 weer hersteld. Van de verbouwing van 1876 stammen nog wel
de eclectische kerkbanken met neogotische details. De preekstoel (1875) is afkomsting
van de Doopsgez. kerk te Barsingerhorn. De firma Flaes & Brünjes bouwde het orgel
(1866) met hergebruik van een neoclassicistisch orgelfront van J.C. Deytenbach
(1819).
Het in 1856 bij de kerk ontstane voorplein wordt afgesloten door een hekwerk en
geflankeerd door de kosterswoning Koningsweg 10 (1856) en de domineeswoning
Koningsweg 14 (1871).
De R.K. St.-Laurentiuskerk (Verdronkenoord 68) [7] is een driebeukige basilicale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een driebeukig transept. Deze sobere
neogotische kerk verrees in 1859-'61 naar een vroeg, op de Franse gotiek geïnspireerd,
ontwerp van P.J.H. Cuypers. Van de toren kwamen

Alkmaar, Synagoge

Alkmaar, R.K. St.-Josephkerk

wegens geldgebrek slechts twee geledingen tot stand. De westgevel (torenfront) en
het transept zijn voorzien van roosvensters.
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Het interieur is versierd met gebeeldhouwde reliëfs en wordt gedekt door houten
tongewelven (middenschip, dwarsschip) en stenen kruisgewelven (koor, zijbeuken).
Tot de inventaris behoren een Maria-altaar (1861) en een triomfkruis, beide
vervaardigd door atelier Cuypers-Stoltzenberg, een doopvont van B. Anink (1871)
en een H. Bloedaltaar van J.H. Tonnaer (1906). De kruiswegstaties (1866-'68) en de
wandschilderingen (1874-'80) zijn van J.A. Klaesener en de gebrandschilderde
koorramen van atelier F. Nicolas (1862 en 1895). De vensters in de zijbeuken zijn
van atelier J. Dobbelaere te Brugge (1895-1907). De voorm. pastorie (Verdronkenoord
78), gebouwd in 1876-'78 naar ontwerp van Cuypers, is in 1992 tot appartementen
verbouwd.
De R.K. St.-Josephkerk (Nassaulaan 2) [8] is een driebeukige basilicale kruiskerk
met driezijdig gesloten koor en een houten vieringtoren. Deze neogotische kerk kwam
in 1908-'09 tot stand naar ontwerp van A.A.J. Margry en J.M. Snickers. De voorgevel
met uitgebouwd hoofdportaal wordt geflankeerd door traptorens met een hoge
kegelvormige spits. Tot de inventaris behoren een door Th. Jorna vervaardigd
hoofdaltaar (1913-'14), twee zijaltaren (1935) en een doopvont van J.P. Maas (1922).
In 1985 is in het transept een gebrandschilderd raam uit de toen gesloopte
Dominicuskerk geplaatst.
Voor de kerk staat een H. Hartbeeld, opgesteld in 1948 voor de in de oorlog
omgekomen Alkmaarders. De pastorie (Nassaulaan 4) is een villa uit 1909.
Kloosters. Het in 1889 in neogotische stijl opgetrokken (voorm.) klooster van de
zusters van de O.L. Vrouwe van Amersfoort Oudegracht 214-216 [9] bestaat uit een
eenbeukige kapel met vijfzijdige koorsluiting en een flankerende kloostervleugel (H.
Kroes, uitbreiding 1925). Een traditionalistisch ontwerp van N. Molenaar jr. is het
voorm. klooster Huize St. Louis voor de
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broeders van St. Louis (Nassaulaan 30; 1925-'26) [10]. Via een doorgang in de
tuinmuur was er een directe verbinding met de eveneens door hem ontworpen (voorm.)
R.K. lagere jongensschool (Koornlaan 23; 1927).
Overige kerken. De voorm. (Geref.) Verlosserskerk (Kwerenpad 15-16; 1933,
B.W. Plooy) [11], een kruiskerk met flankerende woningen in
zakelijk-expressionistische stijl, is rond 1995 verbouwd tot seniorenappartementen.
In sobere traditionalistische vormen uitgevoerd is de voorm. kerk van de Apost.
Gemeente (Nassaulaan 43; 1953, P.H. Tauber) [12], nu Oud-Kath. kerk, met dwars
geplaatste voorbouw. De moderne R.K. Don Boscokerk (Geert Groteplein 2; 1960-'61,
A.W.P. Thunissen en A. van Kranendonk) heeft de vorm van een Noordhollandse
stolpboerderij en is voorzien van glazen van J. Nicolas (1961). Andere voorbeelden
van naoorlogse kerken zijn de R.K. H. Pius X-kerk (bij Hobbemalaan 125; 1967-'68,
J.H. de Groot) - een zaalkerk met vrijstaande ronde klokkentoren en door J. Min
vervaardigde glazen (1968) - en de asymmetrisch vormgegeven (Herv./Geref.)
Vrijheidskerk (Hobbemalaan 2; circa 1980). In het kerkelijk centrum De Blije Mare
(Kajakstraat 60; 1983-'84, E.M. Fontein) zijn de R.K. Mariakerk en de protestantse
Immanuelkerk opgenomen. Het interieur bevat delen van de inventaris uit de
Dominicuskerk (gesloopt 1985).
Het logegebouw (Gedempte Nieuwesloot 153) [13] is een wit gepleisterd
vroeg-19de-eeuws pand, dat bij een verbouwing in 1924 naar een sober
expressionistisch ontwerp van L. Groen en D. Saal het huidige aanzicht kreeg. De
gevel is voorzien van vrijmetselaarssymbolen. De tempelruimte wordt gedekt door
een azuur geschilderd gewelf met sterren.
Het voorm. R.K. weeshuis (Verdronkenoord 12) [14], opgetrokken in 1818 naar
een neoclassicistisch ontwerp van stadsbouwmeester W. Hamer, was oorspronkelijk
een drielaags pand met geblokte hoeklisenen en een middenrisaliet met houten
pilasters en een fronton. Sinds een ingrijpende verbouwing in 1890 telt het pand aan
de voorzijde twee verdiepingen en een mezzanino.
Bejaardenhuizen. Het voorm. R.K. bejaardenhuis van de Piusstichting
(Verdronkenoord 28) [15] werd in 1889 gebouwd naar een neorenaissance-ontwerp
van F. Verster. In 1906 liet W.C. Bosman als woonhuis met kantoor het imposante
Huize Voorhout (Kennemerstraatweg 2) [16] bouwen naar een ontwerp van J.W.
Hanrath, in de classicistische variant van de Nieuw Historiserende stijl. In 1938-'39
werd het verbouwd tot rusthuis. Daaraan voegde men een langgerekte vleugel in
bijpassende stijl toe naar plannen van het bouwbureau F.H. Ringers & Zn., dat tevens
een tuin met tuinhek en ingangspoort in Lodewijk XIV-vormen ontwierp. In 1997
is het hoofdgebouw als kantoor in gebruik genomen en is de lange vleugel verbouwd
tot appartementen. Het in 1975 gemoderniseerde
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Alkmaar, Stadhuis

bejaardenhuis Karenhuis (Krelagestraat 1-77) [17], een langwerpig gebouw met vier
korte dwarsvleugels aan de achterzijde, kwam in 1918-'19 tot stand naar een ontwerp
in rationalistische vormen van B. Bijvoet en J. Duiker. De prijsvraag voor dit ontwerp
was in 1916 uitgeschreven door de ‘Vereniging voor Volkshuisvesting Alkmaar’.
Het bejaardenhuis Westerlicht (Pr. Julianalaan 14) is een langgerekt gebouw met
midden- en hoekpaviljoens, gebouwd in 1932 naar een zakelijk-expressionistisch
ontwerp van D. Saal.
Het voorm. R.K. St.-Elisabethziekenhuis (Van Everdingenstraat 18-50), een
L-vormig gebouw met hoekpaviljoen en kapel, werd gebouwd in 1924-'27 naar een
ontwerp in Nieuw Historiserende stijl van J. Stuyt.
Het stadhuis (Langestraat 97) [18] bestaat uit meerdere vleugels uit verschillende
periodes, gegroepeerd rond
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een binnenplaats. Tussen 1509 en 1520 kwam aan de Langstraat een langgerekte
laat-gotisch vleugel tot stand met natuurstenen speklagen en een achtzijdige traptoren
(links). De vijf natuurstenen dakkapellen aan de voorzijde zijn onderling verbonden
door een balustrade. Iets uit het midden geplaatst is het trapbordes met balustrade
en gebeeldhouwde leeuwen. De ingang is gevat in een geprofileerde spitsboognis.
De traptoren van vier geledingen heeft een op rondbogen uitkragende balustrade en
een houten bovenbouw van twee geledingen. Haaks op deze vleugel staat rechts de
zogeheten Burgemeestersvleugel, waarvan de huidige kapconstructie uit circa 1480
stamt. Deze vleugel werd in 1593-'95 aan de achterzijde vergroot met de Prinsenzaal
en in 1603 verhoogd met nieuwe vertrekken voor de burgemeesters. Rechts van de
burgemeestersvleugel bevindt zich op de hoek van de Schoutenstraat een
woonhuispand dat in 1493 werd gekocht door rentmeester Claes Corf en spoedig
daarna geïntegreerd in het stadhuiscomplex. Van het oude woonhuis is het achterhuis
met zijn kelder, opkamer (de huidige Nieropkamer) en kapconstructie (circa
1466-1469) nog herkenbaar. Het voorhuis werd onder meer verbouwd in 1694. De
straatgevels, opgetrokken in classicistische stijl, zijn uitgevoerd in fijn metselwerk
en voorzien van een houten kroonlijst met trigliefen en een attiek. Boven de omlijste
ingangspartij zit een opzetstuk met inscriptie en daarboven zijn beelden van Justitia
(met weegschaal) en Prudentia (met spiegel) aangebracht en twee guirlandes met
wapenschilden. Bij de stadhuisrestauratie in 1877-'81, onder leiding van W.F. Ducroix,
heeft men de voorgevel vernieuwd en de houten bovenbouw van de toren vervangen
door een pseudo-gotisch exemplaar, dat in 1927 weer plaats heeft gemaakt voor de
huidige bekroning in de oude vormen. Onder leiding van J. Stuyt en G. Looman vond
in 1911-'13 een tweede ingrijpende restauratie plaats, waarbij de voorgevel in nieuwe
materialen weer volgens het oorspronkelijke ontwerp werd opgetrokken. In 1969 is
het stadhuis aan de achterzijde verder uitgebreid (J. Smeele) en in 1977 opnieuw.
Het stadhuis bevat een 17de-eeuwse maniëristische

Alkmaar, Waag
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schouw in de voormalige polderkamer, een fraai beschilderd balkenplafond (1634)
in de Nieropkamer en schilderingen (grisailles) van Romeyn de Hooghe in de hal
van de vleugel uit 1694. Het interieur van de raadzaal is ontworpen door J. Stuyt.
De Nieuwe of St.-Sebastiaansdoelen (Doelenstraat 3) [19] is een L-vormig gebouw
met trapgevels. De straatvleugel met achtzijdige traptoren (achter) stamt uit 1561.
De haakse achtervleugel uit 1618 (cartouches) is verlevendigd door natuurstenen
waterlijsten en gebeeldhouwde maniëristische ornamenten. Bij de ingrijpende
restauratie in 1968 zijn de huidige kruisvensters aangebracht.
De waag (Waagplein 2) [20], nu ingericht als museum, bestaat uit het schip en
transept van de kapel van het voorm. H. Geesthuis, een ter plaatse van het koor van
die kapel opgetrokken waaggebouw en een klokkentoren. Het eenbeukige schip van
de 14de-eeuwse kapel werd in 1597 met houten vloeren verdeeld in een begane grond
(vleeshal), verdieping en zolder (stadkorenzolders), maar bezit nog grotendeels het
houten tongewelf (tweede helft 15de eeuw).
De rijke maniëristische gevel van het in 1582 opgetrokken waaggebouw heeft een
onderbouw van gebosseerde natuursteen met drie rondboogpoorten, een
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met dorische pilasters gelede verdieping en een trapgevel met ionische en corinthische
pilasters, rolwerk, obelisken, vazen en een stadswapen met twee vrouwenfiguren
(Vrede en Gerechtigheid). De geveltop werd in 1884 naar plannen van W.F. Ducroix
vernieuwd met verschillende afwijkingen van het oorspronkelijke ontwerp, zoals het
tegeltableau met de Alkmaarse stedenmaagd geflankeerd door Ceres en Mercurius
(gemaakt van geëmailleerde lava door de Parijse firma Veuve Gillet). In de
waagruimte hangen laat-17de-eeuwse ijzeren balansen.
De klokkentoren verrees in 1597-1602 op de vieringpijlers van de kapel en heeft
een omgang met balustrade op consoles en een houten achtkant met opengewerkte
peervormige bekroning ontworpen door Pieter Cornelisz Kunst. In de toren hangen
een door Hendrick Wegewaert gegoten klok (1616), een carillon met onder meer
negen klokken van Melchior de Haze (1688), en enkele sierklokjes (1688). Het uuren speelwerk is uit 1684, de wijzerplaten zijn uit 1712.
Onder de omgang van de toren zit een kast met een ruiterspel dat bij de half- en
de heeluurslag in werking treedt.
De accijnstoren (Bierkade 26) [21] kwam in zijn huidige vorm in 1622 tot stand.
Dit kleine vierkante bouwwerk in maniëristische stijl is voorzien van gebeeldhouwde
ornamenten in de boogvelden. Het tentdak gaat over in een achtkant met open
klokkentorentje en peervormige bekroning, omringd door een houten balustrade met
hoekobelisken. Ten behoeve van de verbreding van de Bierkade werd het gebouw
in 1924 enkele meters verrold.
De voorm. stadstimmerwerf (Keetgracht 1) [22] is een 17de-eeuws U-vormig
gebouw, dat in 1726 werd verhoogd met een lage verdieping. De oorspronkelijke
hoogte valt af te lezen aan de geprofileerde (goot)lijst met consoles. De brede
voorgevel heeft twee vooruitstekende ingangstraveeën met boogvormige bekroning;
het linker boogveld meldt het jaar 1726.
De vismarkt (bij Verdronkenoord 114) [23] bestaat uit twee in oorsprong
16de-eeuwse, evenwijdig geplaatste, langwerpige gebouwtjes met hardstenen
visbanken. Aan de open zijden staan 19de-eeuwse gietijzeren kolommen. De gesloten
wand van het gebouw aan de zijde van het Verdronkenoord heeft een pilastergeleding
en op het dak staan 17de-eeuwse gepolychromeerde beelden van een visser en een
visvrouwtje. De hardstenen pomp uit 1785 is vernieuwd in 1882.
De voorm. schouwburg ‘Harmonie’ (Lombardsteeg 2-4) [24], nu bioscoop, is
een eclectisch vormgegeven gebouw uit circa 1880, bestaande uit een tweelaags
bouwdeel en een lagere haakse vleugel.
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De gevangenis ‘Schutterswei’ (Pr. Bernhardlaan 14-16) kwam in 1883-'84 tot
stand naar ontwerp van J.F. Metzelaar en wordt gevormd door een cellengebouw
achter een sober blokvormig hoofdgebouw met vooruitspringende
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ingangspartij. Aan weerszijden staan dienstwoningen (nrs. 10-15 en 17-21) uit de
bouwtijd.
Het voorm. politiebureau (Kerkplein 9) [25], een diep pand met hoog zadeldak
tussen grote trapgevels, werd gebouwd in 1936 naar een traditionalistisch ontwerp
van A.J. Kropholler (1932).
Scholen. Het forse tweelaagse gebouw van de voorm. Rijks Hogere Burger School
(Paardenmarkt 1) [26] werd voltooid in 1867 naar een eclectisch ontwerp van
gemeentearchitect W.F. Ducroix en heeft een door pleisterwerk geaccentueerde
middenpartij. In 1922 volgde aan weerszijden een uitbreiding voorzien van sober
uitgevoerde terugspringende gevels met geblokte hoeklisenen. De voorm.
Cadettenschool (Wilhelminalaan 11) [27] kwam in 1892-'93 tot stand op initiatief
van burgemeester A. Maclaine Pont. Twee luitenant-ingenieurs van de Genie tekenden
de plattegronden en J.J. van Nieukerken ontwierp de gevels in rijke
neorenaissance-stijl. Dit langgerekte gebouw met hoger opgetrokken middenpaviljoen
en hoekpaviljoens werd na de verhuizing van de school (1925) als stadsziekenhuis
in gebruik genomen (1928). Het fries in de kroonlijst bevat terracotta ornamenten
met afbeeldingen van wapentuig en de initialen van koning Willem III en koningin
Emma. Uit 1915 dateert de voorm. Ambachtsschool [28] (Bergerweg 1, oorspronkelijk
tevens in gebruik
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als Burgeravondschool), een in Nieuw Historiserende stijl vormgegeven tweelaags
schoolgebouw met midden- en hoekrisalieten. De langgerekte achtervleugel (1954)
aan de Krelagestraat draagt het opschrift ‘R.A.D. Technische school’. In
traditionalistische vormen ontwierp N. Molenaar jr. het grote R.K. Lyceum
(Blekerskade 11; circa 1925) [29], nu Petrus Canisiuscollege, met conciërgewoning
en gymnastiekzaal. Het Murmelliusgymnasium (Bergerhout 1) [30] werd in 1939-'40
gebouwd naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van C. Kirkenier met een slanke
toren, die aan de bovenzijde voorzien is van een omlopende vensterstrook.
Voorbeelden van lagere scholen met eenvoudige neorenaissance-details zijn de
voorm. R.K. lagere school Oudegracht 220 (circa 1890) [31], het L-vormig tweelaags
schoolgebouw van de 6de openbare gemeenteschool (Snaarmanslaan 19; 1915) [32],
de zesklassige voorm. lagere school Koningsweg 49 (1873) [33] en het voorm.
schoolgebouw Doelenstraat 9 (1891, K. Bakker) [34]. C.J. Ooms leverde het ontwerp
voor de voorm. Chr. lagere Wilhelminaschool met onderwijzerswoning (Doelenstraat
21-23) [35], gebouwd in 1903 in een combinatie van jugendstil en rationalistische
elementen. Uit 1917 dateert de R.K. lagere jongensschool St. Adelbertus
(Nieuwlandersingel 40) [36], een L-vormig tweelaags schoolgebouw met
gymnastieklokaal en trapgevels

Alkmaar, Wilhelminaschool

in late neorenaissance-stijl. In 1927 ontwierp N. Molenaar jr. in traditionalistische
vormen de R.K. lagere St.-Theresiaschool (Koornlaan 2-4) [37] als een tweelaags
schoolgebouw voor meisjes met kleuterschool en gymnastieklokaal. Voorbeelden
van scholen in sobere expressionistische stijl zijn openbare lagere Lindenschool
(Lindenlaan 101; 1929) [38] en de voorm. kleuter- en lagere school Dr.
Schaepmankade 1 (circa 1928). Zakelijk-expressionistisch van vormgeving zijn de
voorm. lagere Everardus Witteschool (Molenbuurt 9; 1932) [39], een tweelaags
schoolgebouw met aangebouwde kleuterschool,
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de voorm. Vondelschool (Vondelstraat 27-29; 1931) met fraai glas-in-lood raam in
het trappenhuis en de voorm. openbare lagere school Blekerskade 12 (1926) met een
gymnastieklokaal aan de Troelstrakade.
Het voorm. Hof van Sonoy (Veerstraat 1) [40] is een U-vormig complex waarvan
het binnenplein aan de zijde van de Gedempte Nieuwesloot wordt afgesloten door
een hek met maniëristisch zandstenen poortje (circa 1630). Het complex is genoemd
naar de geuzenleider Diederik Sonoy, die in 1571 als luitenant-gouverneur over het
Noorderkwartier werd aangesteld en hier vanaf 1574 enkele jaren woonde. Dit
16de-eeuwse woonhuis op het terrein van het voormalige Maria Magdalenaklooster,
werd in 1744 als oudemannen- en -vrouwenhuis ingericht. De tweebeukige
westvleugel heeft aan de zuidzijde een trapgevel met waterlijsten en pinakels. De
gewijzigde kopgevel ernaast toont ontlastingsbogen van vroegere vensters en resten
van een laat-gotisch waterpoortje. In de binnenhoek met de gepleisterde noordvleugel
staat een 16de-eeuwse achtzijdige traptoren met koepeldakje. Uit 1705 dateert de
oostvleugel met verhoogd middengedeelte. Het complex is in 1975-'80 verbouwd
tot restaurant, winkels en wooneenheden.
Woonhuizen. Het stadsbeeld van Alkmaar wordt bepaald door diepe huizen,
waarvan de oudste nog een 16de-eeuws houtskelet hebben en sommige een houten
gevel. Een goed voorbeeld is
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het met houtskelet uitgevoerde Huis met de Kogel (Appelsteeg 2; circa 1575), dat
aan de grachtzijde een houten gevel bezit met op consoles uitkragende verdiepingen
en een op balkkoppen uitkragende zolderverdieping. Ook Fnidsen 72 (rond 1600)
heeft een houten gevel met overkragende verdiepingen aan de grachtzijde. Het met
houtskelet uitgevoerde eenlaagspand Kanisstraat 1 (circa 1550) heeft een bakstenen
tuitgevel met vlechtingen. De houten pui met consoles en luifel is deels
gereconstrueerd bij een restauratie in 1928 (G. Vos). Het opvallende huis De Croon
(Mient 31), gebouwd rond 1546 voor wijnkoopman Jacob Gerritsz Coren, ontleent
zijn naam aan de in het fries aangebrachte keizerskroon van Karel V (geflankeerd
door de wapens van Alkmaar en Hoorn). De pilasters met verdiepte velden en nog
niet stijlzuivere corinthische kapitelen zijn kenmerkend voor de vroege renaissance.
Het fronton en de klauwstukken van de verhoogde halsgevel - versierd met de beelden
Geloof en Hoop - zijn rond 1670 aangebracht in opdracht van lakenkoopman Daniël
Niellius. Van de 18de-eeuwse pui is de puibalk vervangen bij een restauratie van het
pand in 1926 (A.A. Kok).
Pilasters met verdiepte velden en vroegrenaissancistische medaillons heeft ook
het Koning-Willemshuis (Pieterstraat 16; circa 1550). Bij een restauratie in 1899 door
G. Looman en A.C. Bleijs is de trapgevel grotendeels vernieuwd, waarbij de huidige
pui en twee beelden (Willem II en Floris V) zijn aangebracht. Het huis Kooltuin 29
is met jaartalankers gedateerd ‘1593’.
17de-eeuwse huizen
In Alkmaar zijn diverse vroeg-17de-eeuwse huizen met maniëristische trapgevels
behouden gebleven. Deze gevels zijn verrijkt met zandstenen hoekblokken of
spekbanden of beide; de onderpui en de vensters zijn gewoonlijk later vernieuwd.
Al deze huizen hadden ruime bergzolders, waar zowel goederen voor de handel (zoals
kaas) als voor eigen gebruik (turf) werden opgeslagen. Goede voorbeelden zijn Mient
8 (1607) en Fnidsen 97-99 (1623). Het uit 1609 daterende huis De Drie Schopjes
(Luttik Oudorp 110; 1607, gerestaureerd 1882) heeft een met natuursteen en
siermetselwerk verrijkte trapgevel met toppilaster en een houten winkelpui met luiken
en luifel. In de middentravee zit bij elke verdieping
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een getoogd luik van de pakhuiszolders, geflankeerd door kruiskozijnen of
kloostervensters. Bescheidener van vorm, maar wel voorzien van siermetselwerk en
twee gebeeldhouwde leeuwenmaskers, is de trapgevel van Oudegracht 239 (1623).
Vergelijkbare trapgevels uit de eerste helft van de 17de eeuw tonen Verdronkenoord
65 (gesausd), Zevenhuizen 11, Oudegracht 114 en Kooltuin 27 (beide met toppilaster
en waterlijsten) en verder Langestraat 42 (frontonbekroning). Opvallend zijn de drie
gekoppelde trapgevels van Oudegracht 182a, elk met een toppilaster op
gebeeldhouwde kraagsteen. De buitenste gevels worden bekroond door een
schildhoudende leeuw, de middelste door een wereldbol. Het hoekpand Mient 2 heeft
zowel voor als opzij een trapgevel met toppilaster. Aan de zijde van het Waagplein
bevindt zich een halfrond uitgebouwde traptoren met ronde vensters. Een bijzondere
gezwenkte gevelbeëindiging met pilasters en rolwerk uit het eerste kwart van de
17de eeuw hebben St.-Annastraat 13 en Bierkade 23 (gepleisterd); bij de laatste
dateert de onderpui uit 1756.
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Het vermoedelijk rond 1650 gebouwde forse hoekpand Doelenstraat 25, nu bioscoop,
heeft boven de ingangspartij (met zijlichten) een classicistische erker met gesneden
consoles, pilasters en een fronton. Het bovenlicht van de ingang is later vernieuwd
in Lodewijk XVI-stijl. Het herenhuis Oudegracht 198 bezit een midden-17de-eeuwse
pilastergevel in kolossale dorische orde. Een latere wijziging is de omlijste
ingangspartij in Lodewijk XV-vormen (circa 1760). Classicistisch van uitvoering
zijn verder de trapgevel van Kapelsteeg 4 (1663), met toppilaster en natuurstenen
ornamenten, en de gevel van Schoutenstraat 15 (1663) met gebeeldhouwde
klauwstukken en een gebroken fronton met pijnappel als bekroning. Hetzelfde geldt
voor de verhoogde halsgevel van Mient 33 (1672), waarvan de geveltop is voorzien
van pilasters en een gebroken fronton met pijnappel. Bij de trapgevel van
Verdronkenoord 101 (1677) bestaat de top uit twee vleugelstukken, twee kleine
pilasters met hoofdgestel en een segmentboogvormig fronton met pijnappel. De
gesausde trapgevel van Oudegracht 241 heeft een toppilaster geflankeerd door forse
klauwstukken. Verder is de gevel versierd met een wapensteen, twee gevelstenen en
twee ingemetselde vuurmonden van een kanon; de omlijste ingang dateert uit circa
1740.
Voorbeelden van huizen met eenvoudige 17de-eeuwse punt- of tuitgevels zijn
Laat 194 (1604; gesausd), Hekelstraat 9, Verdronkenoord 73 en 93 (toppilaster),
Achterdam 11 (achtergevel), Laat 89 (toppilaster), Fnidsen 52 en Achterdam 8; het
laatste huis heeft inwendig een houtskelet.
18de-eeuwse huizen
De gevel van het diepe huis Leeuwenburg (Mient 23; 1707) bezit een rijk
gebeeldhouwd hoofdgestel op zware consoles en een opzetstuk in Lodewijk XIV-stijl.
Dat opzetstuk wordt gevormd door een cartouche met de torenburcht uit het
stadswapen geflankeerd door leeuwen op voluten. De op de Franse architectuur
gebaseerde Lodewijk-stijlen werden vooral toegepast door rijke burgers die hun
huizen van een nieuwe voorgevel voorzagen en het interieur vernieuwden. Daarbij
werden vaak twee of drie oudere panden samengevoegd tot een breed herenhuis. Een
rijk patriciërshuis in Lodewijk XIV-stijl is Bierkade 10, gebouwd in 1716 als
burgemeesterswoning, later gebruikt als bierbrouwerij en nu als kachelmuseum. Dit
brede pand met middenrisaliet bezit een kroonlijst - met consoles, modillons en
friesversieringen - en een rijk gesneden deuromlijsting. Het van oorsprong
16de-eeuwse herenhuis Oudegracht 247 - ook wel bekend als ‘Huize Oort’, naar
dominee Oort die in 1851 het huis betrok - heeft een uit circa 1721 daterende lijstgevel
in Lodewijk XVI-stijl, waarbij het middenrisaliet is doorgetrokken in een
opgemetselde dakerker. Het bovenlicht van de omlijste ingang bevat een
alliantiewapen. Binnen bevinden zich een gang met kruisgewelven en diverse
18de-eeuwse stucplafonds in Lodewijk XIV-stijl, waaronder een rijk exemplaar in
de tuinkamer. In opdracht van Simon Schagen kreeg het herenhuis Moriaanshoofd
(Langestraat 93) rond 1721 een nieuwe voorgevel in Lodewijk XIV-stijl met attiek
en natuurstenen hoekpilasters. Opvallend is de boven de ingang op gebeeldhouwde
consoles aangebrachte natuurstenen erker met ionische pilasters en een rijke
gepolychromeerde bekroning. Inwendig werd het huis in 1748 in Lodewijk XV-stijl
gemoderniseerd voor Nicolaas Domis. Het patriciërshuis
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Huis met de Dolfijnen (Oudegracht 218; circa 1730) heeft geblokt gepleisterde
hoeklisenen en een pronkrisaliet versierd met festoenen en dolfijnen. Huize Du Dieu
(Langestraat 114) kwam in 1741-'42 tot stand voor Carel de Dieu naar een ontwerp
in Lodewijk XIV-stijl van Jean Coulon. De geheel in zandsteen uitgevoerde voorgevel
is ontworpen met pronkrisaliet en geblokte hoeklisenen. De brede lijstgevel van
Langestraat 55 (circa 1760) is uitgevoerd met hoeklisenen, een pronkrisaliet en een
kroonlijst met zwierige consoles in Lodewijk XV-stijl.
Ook verschillende diepe huizen hebben een interessante 18de-eeuwse lijstgevel.
In Lodewijk XIV-stijl (circa 1740) uitgevoerd zijn die van Appelsteeg 3, met
trigliefdecoraties en gesneden consoles, en Langestraat 43, voorzien van gesneden
consoles met ionische kapitelen en modillons. Het pand Luttik Oudorp 40-42 (circa
1730) heeft een deuromlijsting met gecanneleerde ionische pilasters en een dakkapel
met wangstukken boven de kroonlijst. Het huis Bellevue-Tesselschade
(Kennemerstraatweg 11; circa 1740) bezit een aangebouwde tuinkamer met driezijdige
erker en balustrade. Bij een verbouwing rond 1860 heeft men de vensters vernieuwd
en het balkon toegevoegd. De eenvoudige lijstgevel van Oudegracht

Alkmaar, Herenhuis Het Moriaanshoofd
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202 (circa 1730), met een van zijlichten voorziene deuromlijsting in Lodewijk
XIV-stijl, werd opgetrokken voor twee oudere panden. Uitgevoerd in Lodewijk
XVI-stijl is de lijstgevel van Langestraat 21 (circa 1790), waarvan de kroonlijst is
gedecoreerd met leeuwenmaskers, rozetten en doekfestoenen.
De 18de-eeuwse diepe huizen kregen meestal een klokgevel. Een van de rijkste
voorbeelden is de met Lodewijk XV-details uitgevoerde klokgevel van
Verdronkenoord 141 met natuurstenen aanzetvoluten, afdeklijsten en een bekroning
met kuifstuk. Lodewijk XV-details bezitten ook de klokgevel van Dijk 36, die wordt
bekroond door een hoofdgestel met trigliefenfries en gebroken fronton. Andere
voorbeelden van klokgevels tonen Koorstraat 39, Hekelstraat 8 en 15, Laat 173,
St.-Annastraat 41 en Mient 5 (1797). Sommige klokgevels hebben hoekvoluten en
een bekroning met driehoekig fronton, zoals Huigbrouwerstraat 24, Verdronkenoord
15, Fnidsen 107 en Luttik Oudorp 87-89.
19de-eeuwse huizen Uit de eerste helft van de 19de eeuw dateren verschillende
sobere neoclassicistische lijstgevels, vaak opgetrokken voor oudere panden. In de
regel hebben deze gevels empire-vensters. Voorbeelden hiervan zijn Verdronkenoord
103 (circa 1830), Verdronkenoord 129, Langestraat 51, Oudegracht 243 (alle circa
1840) en verder het Landbouwhuis (Voordam 6; circa 1850), waarvan de kroonlijst
is voorzien van rozetten en de wapens van Alkmaar en Amsterdam. Het huis Luttik
Oudorp 44 heeft aan de voorzijde een kroonlijst met consoles, trigliefen en modillons
(circa 1850) en achter een 18de-eeuwse klokgevel met gebeeldhouwde klauwstukken
en een bekroning in Lodewijk XV-stijl. De rond 1860 tot stand gekomen gevel van
het in de kern oudere pand Luttik Oudorp 29 heeft een geblokt gepleisterde pui. Ook
het oude huis Verdronkenoord 114 kreeg rond 1880 een gepleisterde gevel. Afgeronde
hoeken hebben de vensters van Verdronkenoord 67 (circa 1860) en met eclectische
vensteromlijstingen uitgevoerd zijn het ongepleisterde herenhuis Oudegracht 136
(circa 1870) en de gepleisterde huizen Oudegracht 176 (circa 1865; met mezzanino)
en Langestraat 95 (circa 1880). Een rijke eclectische vormgeving vertoont het brede
herenhuis Oudegracht 212 (circa 1870). Eclectische details bezit het met aparte
bedrijfsruimte gebouwde huis Kanaalkade 54-54a. Vanaf 1872 kwam een groot
aantal huizen tot stand in het Kennemerpark, alle ontworpen door W.F. Stoel,
initiatiefnemer en handelaar in bouwmaterialen. Begonnen werd met het woonblok
Baanstraat 1-13 (1873). Aan de villa's die volgden, werden soms bijzondere
bouwmaterialen toegepast. De villa Rosmade (Parkstraat 3; 1874) werd van gewapend
cement gemaakt. Bij de latere villa's werd een grijze kunststeen van groot formaat
toegepast, terwijl soms een bijzonder type dakpan (Helderse pan met ruitmotief)
gebruikt werd, zoals bij Hofdijk (Kennemerpark 31; 1881) en Kennemerpark 19-22
(circa 1884). De huizen Kennemerpark 23-30 (1890) werden deels uitgevoerd in
grijze kunststeen, deels in verschillende kleuren baksteen. Afwijkend is Kennemerpark
14, dat architect P.N. Leguit voor zichzelf bouwde (ontwerp 1916, uitvoering pas in
1924).
Ook buiten de binnenstad staan nog diverse royale panden van grote grijze
kunststeen, die door Stoel ontworpen zijn, zoals Kennemersingel 2, Mariënlaan 1
en Villa Caprera (Vogelenzang 1; 1895) en de huizen Wilhelminalaan 21-24 (1897).
De middenganghuizen Kennemersingel 1 (1882) en Westerweg 14 (circa 1895)
hebben opvallend grote dakerkers met zuiltjes en chaletstijl-details. Een combinatie
van chaletstijl- en neorenaissance-elementen vertoont de villa Kennemerstraatweg
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128 (1897-'98). In neorenaissance-stijl uitgevoerd zijn de door K. Bakker ontworpen
herenhuizen Kennemerstraatweg 31-35 (1890), Wilhelminalaan 10 (1894-'95) en
Metiusgracht 6-10 (1897). Stadsarchitect G. Looman ontwierp Kennemerstraatweg
15 (1894) en Kennemerstraatweg 13 (1897) in neorenaissancestijl. Een voorbeeld
van neogotische stijl is het pand Bierkade 22 (1898, W. te Riele), met neogotisch
traceerwerk boven de vensters.
20ste-eeuwse huizen
Ook begin 20ste eeuw werden de neorenaissance-vormen nog veelvuldig toegepast,
zoals bij de door J. Balder ontworpen herenhuizen Nieuwlandersingel 42-47 (1905),
Vierstraten 1-3 (1910) en Nieuwlandersingel 41 (1911). Aan deze huizen zijn
decoraties van kunststeen toegepast, wellicht afkomstig uit de eigen kunststeenfabriek
die Balder in deze jaren bezat. J.A.G. van der Steur ontwierp de dokterswoning met
praktijkruimte Holland (Emmastraat 109-111; 1907).
Naar plannen van E. Kalverboer verrezen tussen 1905 en 1909 diverse villa's in
jugendstilvormen, zoals Hofdijk (Hofdijkstraat 2) en Nieuwlandersingel 53-57. Later
ontwierp hij Nieuwlandersingel 58-59 (1914) en Wilhelminalaan 3 (1915). Andere
voorbeelden van jugendstilpanden zijn 't Hayken (Kennemerstraatweg 113-115;
1901-1902) en Kennemerstraatweg 168 (circa 1905).
In opdracht van de conrector van het gymnasium M.N.J. Moltzer ontwierp K.P.C.
de Bazel de villa Wilhelminalaan 4 (1904) in een rationalistische stijl met veel
geometrische decoraties. Van zijn hand is ook de villa Batouwe (Wilhelminalaan 28;
1915), gebouwd voor C. van Lookeren Campagne in sobere baksteenarchitectuur
met neoclassicistische elementen. Naar ontwerp van J. Stuyt kwamen de wit
gepleisterde
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herenhuizen Emmastraat 73-75 (circa 1904) tot stand, evenals de dubbele villa
Emmastraat 120/Paul Krugerstraat 2, alle in rationalistische stijl met Engelse
invloeden. In 1909 ontwierp hij in Nieuw Historiserende vormen de dokterswoning
Oudegracht 291. Andere voorbeelden in die stijl zijn de villa's Nassaulaan 11
(1913-'14; J.C. Leyen), Nassaulaan 9 (1916, Leyen), en Villa Westerhout (Geesterweg
21; 1917, J.B. Verstraeten).
J. Wils maakte een door het expressionisme beïnvloed ontwerp voor het woonhuis
Verdronkenoord 113 (1913) en het dubbele woonhuis Westerweg 82-84 (1914); beide
met terracotta ornamenten van W.C. Brouwer. Voor de familie De Lange ontwierp
Wils de villa Wilhelminalaan 2 (1917) in de zakelijk-expressionistische stijl van F.
Lloyd Wright, met ook hier natuurstenen en terracotta gevelornamenten van W.C.
Brouwer. Th. van Doesburg leverde de ontwerpen voor de glas-inloodramen. Ook
ontwierp Wils in kubistisch-expressionistische stijl de middenstandswoningen
Nassauplein 12-13 (1919) met in elkaar geschoven en uitgebouwde blokvormige
volumes.
Zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de woningen Wilhelminalaan 25-27
(1921, D. Saal) en - naar ontwerpen van J.J. Brandes - de villa Nassauplein 23 (1927)
en het herenhuis Geesterweg 3 (1930).
Hofjes en proveniershuizen. Het Huis van Zessen (Schoutenstraat 2) [41] werd
in 1510 bij testamentaire

Alkmaar, Provenhuis van Wildeman

beschikking van Dirk Symonsz van Boshuyzen gesticht als tehuis voor zes katholieke
mannen. Dit sinds 1998 bij het stadhuiscomplex behorende gebouw heeft een mogelijk
16de-eeuwse kern. De 19de-eeuwse neoclassicistische lijstgevel is voorzien van een
blokbepleistering. Het interieur bevat enkele vertrekken in late neorenaissance-stijl,
zoals de grote zaal (1910) en de regentenkamer (1922). Het in 1540 door Pieter
Claesz Paling en Josina van Foreest gestichte Provenhuis van Paling en Van Foreest
(Zevenhuizen 13) [42] werd in 1583 met enkele huisjes uitgebreid, in 1864 herbouwd
en kort daarna met een vleugel langs het bolwerk vergroot. Om de binnenplaats staan
zestien huisjes.

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

Het hoger opgetrokken hoekpaviljoen heeft in de afgeschuinde zijde een
pilastergeleding en boven de ingang een stichtingssteen met alliantiewapen.
Margaretha van Splinter liet in 1646 (gevelsteen) het Provenhuis van Splinter
(Ritsevoort 2) [43] bouwen. Van dit diepe huis werd de trapgevel in de 19de eeuw
gewijzigd in een lijstgevel met een lage verdieping onder een kroonlijst met
trigliefconsoles. In een rechthoekige nis staat een schilddragende vrouwenfiguur.
Achter de toegangspoort liggen acht woningen aan een deels open galerij met houten
zuilen en gebogen zoldering. In 1656 werd op het terrein van het voorm. Maria
Magdalenaklooster en naast het Hof van Sonoy het Provenhuis van Nordingen of
‘Huis van Achten’
(Lombardsteeg 23) [44] gesticht voor ten hoogste acht oude mannen. Van dit
U-vormige gebouw heeft de zuidvleugel (Gedempte Nieuwesloot) in het midden een
gelede classicistische topgevel met klauwstukken, een cartouche (1656) en twee
nissen met figuren van schildhoudende oude mannen. In de Lombardsteeg bevindt
zich de 18de-eeuwse toegang met geblokte omlijsting. De regentenkamer bevat een
17de-eeuwse schouw en enkele schilderijen, waaronder een regentenstuk door Dirk
Metius (1660) en portretten van de stichter Johan van Mordingen en zijn vrouw door
Caesar van Everdingen. Het Provenhuis van Geertruyd van Bijlevelt (Koningsweg
83) [45] werd door haar bij testament (1657) gesticht. Het tien jaar later hiertoe
aangekochte huis - mogelijk daterend uit 1621 - werd in 1727 vergroot met een
regentenkamer door Daniël Kleeff Willemsz en in 1751 uitgebreid met een
benedenkamer. Dit L-vormig complex heeft in de lage vleugel een 17de-eeuws
korfboogvormig poortje met gebeeldhouwde sluitsteen. In het hoekhuis bevindt zich
een beschilderd plafond met ranken, druiventrossen en vogels (1621). De weduwe
van de schilder Caesar van Everdingen stichtte in 1694 het Provenhuis van Helena
van Oosthoorn (Koningsweg 70) [46], dat bij een verbouwing in 1734 naar plannen
van Daniël Kleeff Willemsz een lijstgevel kreeg. De geblokte pleisterlaag stamt uit
de 19de eeuw. Het Provenhuis van Wildeman (Oudegracht 45) [47], gesticht in 1717
door Gerrit Wildeman (gedenksteen), is een carrévormig complex met binnenplaats.
De regentenkamer bevindt zich in het hoger opgetrokken poortgebouw met drie door
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Jacob van der Beek vervaardigde gevelbeelden: een wildeman met knots in de nis
boven de doorgang en twee vrouwenfiguren als personificaties van armoede en
ouderdom. Dit in 1849 gemoderniseerde hofje is in 1965 gerenoveerd.
In plaats van een in 1680 door Lourens van Oosthoorn gesticht provenhuis aan de
Langestraat kwam in 1898 naar ontwerp van G. Looman de Stichting Lourens van
Oosthoorn (Kennemerstraatweg 148) tot stand als een neorenaissance-gebouw met
hoger opgetrokken middenpartij. Als filiaalhofje van het eerder genoemde
proveniershuis werd in 1901 de U-vormige Stichting Paling Van Foreest (Steijnstraat
14-26/50-70) gebouwd naar een neorenaissance-ontwerp van H.G.Th. Mann. Het
complex werd in 1951-'52 uitgebreid aan de Paul Krugerstraatzijde met de Ringershof
naar ontwerp van C.D. van Reijendam. In 1986-'87 werd het gerenoveerd.
Volkswoningbouw. De woningbouwvereniging Kennemerland liet in 1897 de
met dakkapellen en siermetselwerk uitgevoerde arbeiderswoningen Tuinstraat 47-53
bouwen. Neorenaissance-details vertonen de door de Vereniging voor
Volkshuisvesting Alkmaar gebouwde arbeiderswoningen Uitenboschstraat 1-79
(1912, P.N. Leguit; gerenoveerd 1978-'79). Voor de R.K. woningbouwvereniging
Goed Wonen kwamen de arbeiderswoningen Dr. Schaepmankade e.o. (1911, P.
Smit) en St.-Josephstraat e.o. (1921, N.H.W. Scholte; gerenoveerd 1978) tot stand.
Het gerenoveerde woningbouwcomplex K. van 't Veerstraat e.o. (1922, P.J. van den
List) verrees in opdracht van woningbouwvereniging Rochdale.
Winkels. Eind 19de eeuw kregen verschillende bestaande panden een (houten)
winkelpui, zoals Verdronkenoord 81 en Fnidsen 64, 87, 89 en 107. De rijk
gedetailleerde pui van Mient 13 is voorzien van gietijzeren ornamenten. Het diepe
pand Zijdam 16 heeft een oude kern met 16de-eeuws houtskelet, een rond 1880
vernieuwde voorgevel met houten kroonlijst en een winkelpui met het opschrift
‘koffie en thee’. Uit 1887 dateert het neoclassicistische woonen winkelpand
Appelsteeg 1 (1887) met afgeronde hoek en een grotendeels glazen pui. De pui van
Appelsteeg 5 is uitgevoerd in baksteen met zandstenen ornamenten (circa 1890).
Ontworpen in neorenaissance-vormen zijn het woonen winkelpand Ritsevoort 34-36
(1892; pui circa 1925), het als eerste filiaal van Albert Heijn buiten Zaandam
ingerichte winkelpand Fnidsen 85 (1897) met bijbehorend pakhuis (Hekelstraat 2),
de voorm. apotheek Ritsevoort 3-5 (1904) en het winkelpand Luttik Oudorp 108
(1900). Een opvallende neorenaissance-hoekpartij met hoog schilddakje hebben de
hoekwinkels Laat 152 (circa 1895) en Langestraat 29 (1896, K. Bakker). De
hoekwinkel Zilverstraat 3-5 (1901), met vergelijkbare uitbouw, werd eveneens
ontworpen door K. Bakker met geglazuurde stenen en jugendstil-elementen. Twee
klokgevels heeft het eveneens op een hoek gebouwde woon- en winkelpand
Langestraat 99-101 (1912, C.J. Ooms).
Tot de grotere winkels behoren het voorm. kledingmagazijn Laat 112 (1902, K.
Bakker, uitgebreid 1911) met afgeronde hoek in wit geglazuurde baksteen en het wit
gepleisterde modemagazijn Laat 118 (1911, P.N. Leguit) met ronde hoektoren. De
laatste werd gebouwd voor de firma Bervoets en kwam later in gebruik bij de firma
Kreymborg (gemoderniseerd 1939-'40, J. Buys). Het modemagazijn Meyer
(Langestraat 3; 1911, P.N. Leguit) is uitgevoerd in rationalistische stijl. J. Spruyt liet
in 1926 naar plannen van P.N. Leguit het hoge woon- en winkelpand Langestraat
64-66 bouwen; het stervormige venster in de zijgeveltop toont zijn initialen ‘JS’. Het
door F.M.J. Caron ontworpen warenhuis van Vroom & Dreesmann (Laat 145; 1925,
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vergroot 1961) [48] is een L-vormig gebouw in expressionistische stijl, met balkon
en uurwerk bij de afgeschuinde hoekpartij. Zakelijk-expressionistisch van vorm is
het thans als café in gebruik zijnde pand Houttil 66 (1925), opgetrokken in gele
baksteen.
De voorm. bioscoop ‘Victoria’ (Langestraat 82) [49], nu in gebruik als winkelpand,
heeft een fraaie gevel in art déco-stijl (circa 1920) met een verticale lichtbalk bekroond
door een vaas. De winkelpui is modern.
Horeca. Het hoekpand Langestraat 100, met jugendstilvormen, werd in 1903
gebouwd naar ontwerp van K. Bakker (nu restaurant). Hij ontwierp ook het hoekpand
Oudegracht 164 (1903) dat diende tot café met bovenwoning. Aan de Gedempte
Nieuwesloot 91 staat Het Wapen van Haarlem (1906, G. Spruit), oorspronkelijk een
café met bovenwoning in jugendstilvormen en aan het Waagplein 5 staat het grote
jugendstil-pand van de voorm. lunchroom van W.G.E. Valk (1909, C.J. Ooms).
Kantoren. Het voorm. Postkantoor annex Kadaster- en Hypotheekkantoor
(Gedempte Nieuwesloot 36) [50] uit 1877 werd ontworpen door C.H. Peters. Dit
gebouw met hoekrisalieten voorzien van topgevels in neorenaissance-vormen deed
tot 1914 ook dienst als postkantoor. Het voorm. kantoor van de Gemeentelijke
Lichtbedrijven (Helderseweg 14; circa 1910) heeft topgevelpartijen in rationalistische
stijl. Uitgevoerd in Nieuw Historiserende vormen is het door A.D.N. van Gendt
ontworpen bijkantoor van de Nederlandse Bank (Heul 1; 1921-'22) [51], nu
Fortisbank. De laatste heeft opvallende topgevels met gekartelde daklijsten en een
ronde traptoren bij de hoofdingang. Naar een traditionalistisch ontwerp van A.J.
Kropholler kwam het robuuste kantoor van de Noord-Hollandsche
Levensverzekeringsmaatschappij 't Hooge Huys (St.-Laurensstraat 1-5; 1930-'31)
[52] tot stand met hoge zadeldaken tussen trapof tuitgevels. De eerste achteruitbreiding
verzorgde Kropholler zelf in 1933, de tweede in samenwerking met N. Bijl (1961).
Een traditionalistische vormgeving heeft ook het kantoor Costerstraat 24 (1938, J.
Bedaux). In kubistisch-expressionistische stijl verrees de Bank van Wisselink
(Achterstraat 1; circa 1925) [53]. Het postkantoor (Bagijnenstraat 2) uit 1966 naar
ontwerp van P.H. Tauber werd rond 2000 verbouwd tot bankgebouw. Een modern
structuralistisch ontwerp is het kantoorgebouw P.E.N. (Voltastraat 2a; 1978-'82, A.
Bonnema).
Pakhuizen en bedrijfsgebouwen. Het als biermuseum dienstdoende
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forse pakhuis annex bierbrouwerij De Boom (Houttil 1) [54] stamt uit 1647. De
zijgevel (Peperstraat) is voorzien van kleine rondboogvensters en -nissen en wordt
afgesloten door een trapeziumvormige geveltop met bolvormige ornamenten en een
gebeeldhouwde bierton. De grote begane-grond-vensters aan de Houttilzijde zijn
eind 19de eeuw aangebracht. In 1905 heeft men het grote pakhuis Houttil 3
bijgebouwd. Het pakhuis De Vigilantie (Verdronkenoord 45; circa 1675) [55] bezit
een verhoogde halsgevel met klauwstukken en dorische en ionische pilasters op
voluutvormige kraagstenen. Voorbeelden van eenvoudige 18de-eeuwse pakhuizen
met tuitgevels zijn het korenpakhuis Korenschoof (Luttik Oudorp 81) [56] en de
pakhuizen Verdronkenoord 29 (1719), Laat 87 (1726), Laat 85
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(1730) en Luttik Oudorp 113-115. Uit dezelfde tijd dateert de Stadsdrukkerij (Houttil
30; 1727) [57], oorspronkelijk een woonhuis met werkplaats. Dit gebouw heeft een
halsgevel met voluten en deklijst. Het langgerekte drielaagse bedrijfspand Wageweg
13-14 bestaat uit een mogelijk 18de-eeuwse bakstenen onderbouw en een jongere
houten bovenbouw. Eind 19de eeuw was hier de orgelbouwer L. Ypma gevestigd.
Voorbeelden van laat-19de-eeuwse voorm. kaaspakhuizen zijn Pieterstraat 3-9
(1882, gerestaureerd 1980) en Koningsstraat 4 (1891). Ook in de eerste helft van de
20ste eeuw zijn kaaspakhuizen gebouwd, zoals het grote vierlaagse kaaspakhuis
Kanaalkade 65 (1919, Z. Feddema), dat eerst diende als pakhuis voor de Coöperatieve
Zuivelexportvereeniging Noord-Holland en later voor de firma Eyssen. Voorbeelden
van kleine pakhuizen zijn Boterstraat 2 (1909, E. Kalverboer) en Gedempte
Nieuwesloot 17-19 (1931, D.S. de Boer).
Pakhuizen voor andere doeleinden zijn St.-Annastraat 2-4, bestemd voor de
Alkmaarsche Stoommeelfabriek (1880-'85), en het hoge voorm. pakhuis de
Korenbeurs (Luttik Oudorp 100; 1913, F.H. Ringers), voorzien van jugendstil-details.
Vroeg-20ste-eeuws zijn verder het brandstoffenpakhuis van A. Meiboom Oudegracht
38 (1906, P. van der Waal), de bedrijfspanden De Drie Kroonen (Kanaalkade 8;
1908) en het kolenpakhuis van de firma H.J. Vonk Kanaalkade 17 (1908, P.N. Leguit).
J. Wils ontwierp de autogarage Kennemerstraatweg 6-8 (1913) met aan de straat een
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kantoor annex woonhuis in ‘Um 1800’-stijl, voorzien van terracotta-ornamenten
door W.C. Brouwer. De achterliggende garage heeft een betonnen tonschaaldak met
ijzeren trekstangen en hangers.
Windmolens. Op het Clarissenbolwerk staat de korenmolen De Groot of ‘Molen
van Piet’ (Clarissenbuurt 4) [58]. Deze door Kornelis Bobeldijk gebouwde ronde
bakstenen stellingmolen uit 1769 heeft een met riet gedekte kap. Aan de westrand
van de stad bevinden zich enkele met riet gedekte poldermolens van het type
grondzeiler. De polder Egmondermeer werd mede bemalen door de uit circa 1565
stammende Geestmolen (bij Hoeverpad 13). Een gedenksteen memoreert de ombouw
van scheprad- tot vijzelmolen in 1886. Eind 16de-eeuws is De Viaan (Havinghastraat
16a). De waarschijnlijk in 1781 gebouwde Robonsmolen (Munnikenboschpolder 5)
is in 1972 na brand ingrijpend gerestaureerd. Poldermolen De Eendracht (bij Irisstraat
1), een ronde bakstenen grondzeiler met een met riet gedekte kap en een houten
scheprad, werd in 1771 gebouwd door Kornelis Bobeldijk (inscriptie op balk en
eerste steen gelegd door Pieter van der Nolle jr.).
De voorm. zoutkeet ‘De Eendracht’ (Schelphoek 18) [59] is een tweelaags pand
uit 1782 met een door lisenen gelede gevel en een groot rondboogvenster aan
weerszijden van de ingang. De familie Bosman kreeg de zoutkeet in 1870 in handen
en liet kort daarna een sober neoclassicistische directeurswoning (Schelphoek 16)
bouwen. Achter het gebouw staat een 19de-eeuwse fabrieksschoorsteen. In 1984 is
het complex gerestaureerd.
Bruggen. Over de Mient ligt de Gewelfde Stenenbrug [60], een brede dubbelbogige
brug uit circa 1510, die onder meer in 1639 gedeeltelijk is vernieuwd en toen
sierbestrating kreeg waarin een rozet met windrichtingen. De uit 1581 daterende
brug bij de Vismarkt tussen de Hekelstraat en Kapelsteeg kreeg in 1889 een vlak
ijzeren middenstuk en heet sindsdien Platte Stenen Brug [61]. De van oorsprong
17de-eeuwse Torenburgbrug [62] tussen Dijk en Torenburg is een gemetselde
boogbrug met op de sluitstenen het stadswapen. Andere van oorsprong 17de-eeuwse
bakstenen boogbruggen in de binnenstad zijn de Wagenaarsbrug tussen Koorstraat
en Ritsevoort en de Ridderstraatbrug over de Oudegracht.
Laat-19de-eeuwse gemetselde boogbruggen zijn de Bergerbrug over de singel bij
Zevenhuizen (vijf bogen, 1902, verbreed 1934) en de Heldersebrug over de singel
bij de Kennemerstraatweg (twee bogen). De in 1935 gebouwde Mauritsbrug
(Heilooërdijk) is een bakstenen boogbrug met zandstenen eindstukken en deklijsten.
Daarnaast zijn er verschillende houten ophaalbruggen, zoals de Schapenbrug
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tussen Voordam en Waagplein en de Brillesteegbrug over de Oudegracht bij de
Brillesteeg, beide als beweegbaar middendeel van een driedelige gemetselde
boogbrug. Verder de Bathbrug (oorspronkelijk Spekbrug) tussen Waagplein en
Fnidsen, de Kuipersbrug tussen Achterdam en Appelsteeg, de Eenhoornbrug tussen
Zoutstraat en St.-Annastraat en de brug tussen Baangracht en Hofstraat. Geheel in
hout uitgevoerd is de Werfbrug tussen Keetgracht en Oosterkolkstraat.
Het station (Stationsweg 47) [63] kwam in 1865 tot stand naar ontwerp van K.H.
van Brederode als een station derde klasse van de Staatsspoorwegen. Het gepleisterde
neoclassicistische gebouw bestond eerst uit het hoge middenpaviljoen en de
flankerende korte zijvleugels. In 1880 werden de hoge hoekpaviljoens toegevoegd.
Bij een verbouwing in 1908 kregen de lage tussenvleugels een verdieping en heeft
men het linker hoekpaviljoen verbreed en het middenpaviljoen naar voren toe vergroot.
De perronoverkapping met parapluspanten en gietijzeren kolommen werd rond
1910 aangebracht. Op het spoorwegemplacement staat ter hoogte van Forestusstraat
een groot N.S. trafogebouw (circa 1930) in functionalistische stijl.
De voorm. watertoren (Bergerweg 62) [64] verrees in 1900 naar een ontwerp in
neorenaissance-stijl van J.C. Francken. De uitkragende bovenbouw bevat een
Intze-reservoir. De ijzerconstructie onder de reservoir-ommanteling is in 1946
vervangen door een betonnen constructie, waarna in 1957 een nieuwe ommanteling
is aangebracht.
Het dieselgemaal (Cort van der Lindenkade 33) werd in 1913 gebouwd naar
ontwerp van L. Groen voor de bemaling van de polder Het Overdie en Achtermeer,
nadat de poldermolen ter plaatse was afgebrand.
Verdedigingswerken. De in 1573 begonnen verbetering van de stadsverdediging
leidde in 1590 tot een ruimere omwalling naar plannen van Adriaen Anthonisz van
Alkmaar, met elf bolwerken volgens het oud-Hollands systeem. De 16de-eeuwse
stadsgracht is behouden aan de west- en de zuidzijde van de stad (Singelgracht).
Tussen 1830 en 1865 werden de wallen en bastions grotendeels vergraven en mogelijk naar plannen van J.D. Zocher jr. - herschapen in landschappelijk aangelegde
plantsoenen (met stadswandeling). Aan de noordoostzijde bij het Victoriepark bevindt
zich een restant van de stadsmuur uit 1573. Een gedenksteen uit 1952 herinnert aan
het bezoek van koningin Juliana. Het op het Clarissenbolwerk gesitueerde kruithuisje
[65] stamt uit 1758. Dit vierkante bouwwerk heeft een hoog tentdak, een uitgebouwde
ingang en een overwelfde munitiekelder. Na 1850 diende het als ijskelder en nu als
vleermuizenverblijf.
Het Schermerhek (bij Heiligland 65) [66] is een tweevleugelig spijlenhek tussen
twee hardstenen pijlers van de in 1712 geplaatste hamei bij de (verdwenen)
Schermerpoort. De pijlers zijn voorzien van wapenschilden en worden bekroond
door een gebeeldhouwde zandstenen groep (kinderen met een bok en een schaap)
van Jacob Vennekool. Bij de in 1853 vernieuwde brug staat een eenlaags accijnshuis
(Heiligland 65; circa 1860) in sobere neoclassicistische vormen. Arendshof (bij
Geestersingel 11) [67]. Van deze buitenplaats resteert alleen de rond 1800 gebouwde
achtzijdige tuinkoepel met op het dak een arend. In deze koepel droeg Nicolaas Beets
zijn verzen voor.
De lantaarnpaal met zitbank (bij Koorstraat 2), een ontwerp van A.J. Kropholler
uit 1932, werd door de Alkmaarse burgerij geschonken ter herinnering aan
burgemeester W.C. Wendelaar († 1932).
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De Alkmaarderhout (Kennemerstraatweg ong.) werd vanaf 1607 in fasen
aangelegd op de strandwal als een openbare wandelplaats. Het oudste deel is de
Voorhout (bij de Wilhelminalaan), ten zuiden daarvan werd de Middenhout aangelegd,
ten westen daarvan kwamen de Geesterhout en de Westerhout (bij de Westerweg),
ten zuiden van de Prins Bernhardlaan de Nieuwe Hout. De Alkmaarderhout werd in
1672 gekapt en herbeplant in 1674. In 1853 ontstond een landschappelijke aanleg
naar ontwerp van S. Rodenburg met behoud van oudere elementen (sterrenbos en
padenstelsel). Vanaf 1902 zijn door L.A. Springer opnieuw wijzigingen doorgevoerd.
Van zijn hand is de hertenkamp (zuidzijde Pr. Julianalaan) met een in vakwerk
uitgevoerd dierenverblijf in kunststeen met rieten dak en een eveneens rietgedekt
houten vogelhuis voorzien van een terracotta bekroningsornament in de vorm van
twee sierduiven (W.C. Brouwer). In het stadspark staat een muziektent van het
bühne-model (1923, gerestaureerd 1998). Bij de Wilhelminalaan bevindt zich een
bronzen borstbeeld van A.L.G. Bosboom-Toussaint (1912, A. Falise) en nabij de
hertenkamp staat een bakstenen gedenkbank voor burgemeester G. Ripping († 1919).
Het Victoriepark (Wageweg ong.) [68] werd rond 1825 verwezenlijkt op een
gedempt gedeelte van de 16de-eeuwse vestinggracht dat niet was opgenomen in het
tracé van het Noordhollands Kanaal (1819-'24). In het park staat het in 1876 door
koning Willem III onthulde zandstenen beeld Alcmaria Victrix (1873, F. Stracké),
symbool van het verzet van Alkmaar in 1573. De aanleg werd door Springer
gemodeniseerd in 1903.
In het Gemeentelijk Sportpark (Sportlaan ong.), aangelegd in 1920 aan de
zuidoostzijde van de Alkmaarderhout, staat aan de drafrenbaan een door J. Wils
ontworpen tribune (1930-'31). De door E.A. van Genderen Stort ontworpen constructie
bestaat uit stalen spanten met daarop een gewapend betonnen tribunevloer en
aansluitende betonnen trappen. Een aantal van de geklonken vollewandspanten steken
door en dragen het tribunedak (oorspronkelijk zonder kolommen die het zicht van
de toeschouwer belemmerden).
Begraafplaatsen. In de Alkmaarderhout liggen drie begraafplaatsen. De in 1747
in gebruik genomen Isr. begraafplaats (Westerweg 107) bezit een in
jugendstil-vormen ontworpen smeedijzeren toegangshek (1902, C.J. Ooms) en een
metaarhuis (1923) naar plannen van P.N. Leguit. In 1829 werd op het toenmalige
exercitieveld de Alg. begraafplaats (Westerweg 250) aangelegd in landschapsstijl
naar plannen van J.D. Zocher jr. en stadsbouwmeester W. Hamer. Kenmerkend is
de slingerende waterpartij met kneppelbruggen. Het poortgebouw met baarhuis en
wachtkamer is een wit gepleisterd
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streng-neoclassicistisch (neo-Grec) gebouw met een doorgang voorzien van dorische
zuilen zonder basement. In dezelfde stijl uitgevoerd zijn de dienstwoningen
Westerweg 248 en 252 (circa 1829) aan de uiteinden van het ijzeren hekwerk dat is
voorzien van eikenbladmotief en omgekeerde brandende toortsen (circa 1860). In
1886 werd wegens ruimtegebrek een deel van de slingerende waterpartij gedempt.
Verdere uitbreidingen van de begraafplaats vonden plaats in 1894, 1917 en 1998.
Voor de bouw van de aula (1950) is wederom een deel van de waterpartij gedempt.
Bijzondere graftekens zijn de grafkelder voor burgemeester G. Fontein Verschuir (†
1838), de aedicula voor J. Meiboom († 1898), de obelisk op postament voor H. Jansen
(† 1908), evenals de graven van C. Edel († 1909) en architect D. Saal († 1945) en
het door T. Visser gemaakte grafteken voor verzetstrijder F.J. Haverkamp († 1945).
Katholieken werden in een afzonderlijk gedeelte van de Alg. begraafplaats begraven
tot de stichting van de R.K. begraafplaats St. Barbara (Pr. Bernhardlaan ong.) in
1887. Het gietijzeren toegangshek is voorzien van een gevleugeld zandlopermotief.
De centraal gesitueerde neoromaanse begraafplaatskapel (circa 1890) heeft een
driezijdige koorsluiting en een achtzijdige geveltoren met naaldspits en hoektorentjes.

Amstelveen
Dorp, ontstaan in de 13de eeuw als veenontginning ten westen van de Amstel bij het
kruispunt van een ontginningsas (Amsterdamseweg) met de weg naar Ouderkerk
aan de Amstel. In 1305 wordt de nederzetting voor het eerst vermeld, als
Nieuwer-Amstel (sinds 1964 Amstelveen genoemd). De oudste kern ontwikkelde
zich als een lintdorp bij De Poel met een ovale kerkring, waarvan de bebouwing in
1792 door brand werd geteisterd. Het naburige Amsterdam annexeerde in 1586 en
in 1658 aan de noordzijde delen van het ambacht Nieuwer-Amstel. Langs de
westoever van de Amstel ontstond een reeks buitenplaatsen. Nabij de zuidelijke
stadsgrens van Amsterdam verdichtte de tussenliggende bebouwing zich tot een
tweede kern, die zo in belang toenam dat men hier in 1892 een nieuw raadhuis opende.
Anderzijds stichtte Amsterdam in 1883 een concertgebouw buiten de eigen
gemeentegrenzen. Bij een grenswijziging van 1896 kwam ongeveer al het gebied
boven het Zuider-Amstelkanaal aan Amsterdam en bij een tweede annexatie in 1921
werd de Kalfjeslaan de nieuwe noordgrens van Nieuwer-Amstel.
Het Oude Dorp bij De Poel werd daarna weer het centrum. Aan de westzijde lag
de lokaalspoorlijn Amsterdam-Willemspark-Aalsmeer (1915 tot 1950) met de daarbij
behorende Stationsstraat. Aan de noordzijde ontstond in 1921 een eerste
woningbouwproject (Patrimoniumlaan), waarna een echte ontwikkeling noordwaarts
volgde met het uitbreidingsplan van A.H. op ten Noort (1924, goedgekeurd 1926).
Er kwamen enkele tuindorpachtige wijken met ruime parken tot stand, zoals
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Randwijck, Catharina van Clevepark, Westelijk Bovenland, Elsrijk en het Keizer
Karelpark (1940). Belangrijk was ook de door Amsterdam gestimuleerde aanleg van
het Amsterdamse Bos, waartoe in 1928 werd besloten en waarvoor het
uitbreidingsplan in 1934 werd herzien (Geraamteplan).
Na de Tweede Wereldoorlog is Amstelveen explosief gegroeid, vooral in 1957-'65
naar het oosten en zuiden (Kronenburg, Bankras en Kostverloren, Groenelaan,
Middenhoven, Waardhuizen en Westwijk). De kenmerkende ruime
stedenbouwkundige aanleg met parken en waterpartijen heeft men daarbij
doorgetrokken. De rijksweg A9 vormt echter een sterke scheiding tussen het
noordelijke deel met winkelcentrum en Cobra-museum, en het zuidelijke deel met
het Oude Dorp. Amstelveen is een randgemeente en forensendorp van Amsterdam.
Verder wonen hier werknemers van de nabijgelegen luchthaven Schiphol en staat er
het hoofdkantoor van de K.L.M. (1971).
De Herv. kerk (Dorpsstraat 36) is een kruiskerk met ongelede toren en
aangebouwde consistorie. Ter vervanging van een laat-middeleeuwse kerk (hersteld
1641) kwam deze kerk in 1866 tot stand. In 1925 bouwde men naar plannen van
C.B. Posthumus Meyjes een dwarsbeuk en in 1928 een nieuwe toren. Daarin hangt
een door Everardus Splinter gegoten klok (1641). De in 1966 en 2004 gerestaureerde
kerk bevat een grafteken voor Jan Broekhuizen († 1707). De pastorie (Dorpsstraat
34) is een fors blokvormig pand uit 1876.
De (Geref.) Handwegkerk (Handweg 117), een zaalkerk met kleine geveltoren,
werd in 1899 gebouwd naar een neorenaissance-ontwerp van B.H. Koolhaas. De uit
1907 daterende pastorie (Handweg 119) met chaletstijl-elementen is ontworpen door
L. van der Bijl.
De R.K. St.-Annakerk (Amsterdamseweg 22) is een forse kerk met een slanke,
terzijde geplaatste toren en een aangebouwde pastorie. Het sober expressionistische
ontwerp van J.P.L. Hendriks en H.G.M. van Beers werd verwezenlijkt in 1927-'28.
Het interieur bevat kruiswegstaties van J. Everts (1930) en de gebrandschilderde
ramen zijn van A. Asperslagh.
Overige kerken. In zakelijkexpressionistische stijl ontworpen zijn de voorm.
(Geref. Hersteld Verband) Johanneskapel (Amsterdamseweg 311; 1928, A.
Ingwersen), een kleine kruiskerk voorzien van een ranke vrijstaande toren met hoge
spits (sinds 1946 een Evang. Luth. kerk), en de (Geref.) Pauluskerk (W. van
Borsselenweg 116; 1937, A.T. Kraan) met overhoekse zijvleugels en een spitse
dakruiter. In opdracht van Christelijk Belang kwam de kerkzaal met bovenwoning
van de Herv. buitengewone wijkgemeente Eben-Haëzer (Molenweg 10; 1936, W.B.
Kroon) tot stand.
Een belangrijke wederopbouwkerk is de in 1951 naar ontwerp van M.F. Duintjer
tot stand gekomen (Herv.) Kruis-
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kerk (Van der Veerelaan 30), nu in gebruik bij de Lutherse Gemeente. Deze kerk
met open klokkentoren en twee spitsen heeft hoge driehoekig uitgebouwde kapellen,
waarvan de muren worden doorbroken door een patroon van vierkante venstertjes.
De in functionalistische stijl uitgevoerde (Herv.) Paaskerk (Augustinuspark ong.;
1958-'63, J.B. baron van Asbeck) heeft aan twee zijden oplopende puntdaken en
glas-in-betonramen van J.M. Jansen. Een traditionalistische zaalkerk met dakruiter
is de Geref. kerk (De Ruyschlaan 147; 1963, A. Rothuizen en P.J. 't Hooft.), nu
Korean Reformed Church. Moderne kerken met een klokkentoren zijn de R.K.H.
Geestkerk (Haagbeuklaan 1; 1961-'62, J.H. de Groot), met boven de ingang een
mozaïek en met glas-inlood-vensters van H. Levigne, en de R.K. Thaborkerk of
‘Christus Verheerlijking’ (Westelijk Halfrond 3; 1968-'69, A. van Kranendonk).
De synagoge (Straat van Messina 10) is een achthoekig gebouw uit 1981 ontworpen
door E. Spier. De Ark-bekroning in de vorm van de Tien Geboden (1877) is afkomstig
uit de synagoge te Borculo. Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 75) is een fors
tweebeukig pand voorzien van een middengedeelte met uitkragende toren. Het werd
in 1896 gebouwd naar een ontwerp met neorenaissance- en rationalistische details
van R. Kuipers ter vervanging van het oude raadhuis dat binnen de gemeente
Amsterdam was komen te liggen. In 1977-'80 is een nieuw gemeentehuis (Laan van
Nieuwer Amstel 1) gebouwd naar plannen van P.W. van Dommelen.
De voorm. marechausseekazerne

Amstelveen, (Herv.) Paaskerk

(Ouderkerkerlaan 1-3) dateert uit 1919 en toont het rijkswapen boven de middelste
ingang. Nu is het pand als buurthuis in gebruik.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Stationsstraat 15-17) kwam in
1921 tot stand naar een ontwerp met expressionistische details van L. van der Bijl.
Het voorm. kantoor van de rijksontvanger (Stationsstraat 24-26), gebouwd in
1921 naar ontwerp van L. van der Bijl, vertoont expressionistische details.
Scholen. Begin 20ste eeuw gebouwd zijn de drieklassige voorm. openbare lagere
school Dorpsstraat 38 (1907) en de voorm. Chr. lagere Johannes Calvijnschool
(Handweg 109; 1908) met twee parallelle vleugels. De Chr. lagere school Oudkerklaan
14-15 (1925, A. Ingwersen) is een vierklassige school met gymnastiekzaal. Uit 1925
dateren verder de Huishoud-, Knipen Naaischool (Dorpsstraat 106) en de voorm.
schoolgebouwen Amsterdamseweg 273 en Amsterdamseweg 441. In
zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerd zijn de huidige openbare lagere school
Michiel de Ruyter (Catharina van Clevepark; 1935) en de voorm. R.K. lagere
St.-Antoniusschool (Dr. Schaepmanlaan 7; 1939, H. van der Bijl).
Het Cobra-museum (Sandbergplein 1) is in 1992-'95 gebouwd naar plannen van
W.G. Quist.
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Woonhuizen. Tot de oudere bebouwing behoren het gepleisterde huis Bankrasweg
28-29 (1885) en het van een serliana-venster voorziene huis Amsterdamseweg 80
(1900).
Jugendstil-siermetselwerk vertoont het dubbele huis Dorpsstraat 10 (1908, L. van
der Bijl). Iets jonger zijn het met klokgevel ontworpen huis Ouderkerkerlaan 10
(1913, D. Heineke en E.J. Kuipers) en het kleine landhuis Huize Johanna (Handweg
31; 1915-'16, J.A. Roodenburgh). Opmerkelijk is de villa Amsterdamseweg 511
(1926) met haar halfronde torenachtige opbouw. Expressionistisch van stijl zijn de
rond 1925 met rieten daken gebouwde villa's Badlaan 10 (1921, P. Heyn), Parklaan
5, Amsterdamseweg 60-62 en 64-66. Zakelijk-expressionistische

Amstelveen, Raadhuis

vormen vertoont de villa Amsterdamseweg 283 (1936). De villa's Straat van
Mozambique 1-5 (1964-'66) zijn ontworpen door G.Th. Rietveld. Een voorbeeld van
volkswoningbouw zijn de voor ‘Amstelland’ gebouwde woningen Middeldorpstraat
17-25 en 22-36 (1914-'15, W. Pool). Het tuindorpachtige wijkje Heemraadschapslaan
18-51 (circa 1925) bestaat uit vrijstaande middenstandshuizen met gebroken
schilddaken. Aaneengebouwde woningbouwcomplexen zijn onder meer
Amsterdamseweg 490-498 (1921), met karakteristieke balkons op kolommen, de
gepleisterde woningen Amsterdamseweg 220-234 (1933) en de
zakelijk-expressionistische woningen Nassaupark 1-8 en Catharina van Clevepark
2-16. Het voorm. café ‘Het Dorstige Hert-Erven Werk Hoven’ met bovenwoning
(Dorpsstraat 64) kreeg in 1910 een gevel met jugendstil-details voor een oudere kern.
De voorm. apotheek ‘In de Grote Hagedis’ (Amsterdamseweg 485) is een dwars
pand uit 1926.
Kantoren. Het voorm. bankgebouw met dienstwoning Amsterdamseweg 419-421
is een hoekpand met dakruiter en zijvleugels, gebouwd in 1938 in Nieuw
Historiserende stijl. Het functionalistische kantoorgebouw van Van Leers vatenfabriek
(Amsterdamseweg 206) is in 1957-'58 tot stand gekomen naar ontwerp van M.L.
Breuer (tuinaanleg C.P.
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Amstelveen, Villa Amsterdamseweg 283

Broerse). De hoge centrale hal wordt geflankeerd door telkens twee diagonaal
geplaatste kantoorvleugels. Recent gebouwd is het opvallende kantoorgebouw van
de K.P.M.G. (Burg. Rijnderslaan 10-20; 1988-'91, T. Alberts en M. van Huut).
Windmolen ‘De Dikkert’ (Amsterdamseweg 104a) is een met riet gedekte
achtkantige stellingmolen op een langgerekte houten schuur. Deze van oorsprong
Zaanse houtzaagmolen bestond al in 1672 en was na de verplaatsing in 1896 in bedrijf
als korenmolen. Sinds 1960 is hier een restaurant gevestigd.
Het voorm. station (Stationsstraat 28) werd in 1912 gebouwd voor de Hollandsche
Electrische Spoorweg-Maatschappij aan de spoorlijn
Amsterdam-Willemspark-Aalsmeer als een tweelaags asymmetrisch pand met
vrijstaand toiletgebouwtje. Langs deze tot Amsterdam nog als ‘museumlijn’ in gebruik
zijnde lijn bevinden zich enkele in 1912-'13 tot stand gekomen halteplaatsen met
spoorwegwachterswoningen (Nieuwe Kalfjeslaan 9, W. van Borsselenweg 92a,
Handweg 2, Jac. van Hattumweg 4 en Noordammerlaan 36).
Bruggen. De brug over de Ringsloot (Kastanjelaan ong.) dateert uit 1935 en is
voorzien van hekwerken en lampen in zakelijk-expressionistische stijl. In 1936 is de
Schipholbrug (Colijnweg ong.) met brugwachtershuis over de
Haarlemmermeerringvaart gebouwd.

Amstelveen, Bankgebouw Amsterdamseweg 419-421

Het Amsterdamse Bos (Amstelveenseweg ong.) is een groot recreatiebos,
aangelegd op initiatief van de gemeente Amsterdam, die daartoe in 1929 een
‘Commissie voor het Boschplan’ installeerde. Het in 1931 geleverde plan van C. van
Eesteren en vooral mevrouw J.H. Mulder (Dienst Stadsontwikkeling Amsterdam)
werd in 1934-'36 uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing. Het bos kreeg
onder meer diverse kiosken, een openluchttheater, een hertenkamp en een
theeschenkerij. Een opmerkelijk onderdeel is de Bosbaan (1934-'36, verbreed 1964),
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een ruim twee kilometer lange roeibaan met houten starthuisje en op de kop van de
roeibaan een langgerekt botenhuis.
Parken. Het Broersepark (tegenover Amsterdamseweg 206) werd in 1926-'28
aangelegd als wandelpark in late landschapsstijl naar ontwerp van D.F. Tersteeg. Bij
een renovatie in 1966-'74 is het vernoemd naar tuinarchitect C.P. Broerse. In het
park bevinden zich een monument voor burgemeester A. Colijn (1930) en een
bevrijdingsmonument (1950, T. Bennes). Het in 1939-'40 aan een veenplas aangelegde
heempark De Braak en Doorbraak (bij Amsterdamseweg 252), een ontwerp van
Broerse met beplantingsadviezen van J. Landwehr, is een belangrijk voorbeeld van
een nieuw soort park met nadruk op inheemse en wilde planten. Een ander heempark
naar plannen van Broerse is het Jac. P. Thijssepark (Prins Bernhardlaan ong), dat in
fasen werd uitgevoerd in 1940 en 1949. Het in 1972 verwezenlijkte gedeelte is
ontworpen door B.J. Galjaard.
Grenspalen. De zandstenen grenspaal bij Amsterdamseweg 212 werd in 1625
geplaatst ter markering van het bangebied van Amsterdam. Het heeft de vorm van
een obelisk met in reliëf het wapen van Amsterdam. Op de Hollandsedijk (bij
Bovenkerkerweg) staat een limietpaal uit 1838 met een ingemetselde steen waarop
de ‘Landtscheiding’ wordt gememoreerd.
Boerderijen. In het buitengebied bevinden zich enkele interessante
langhuisboerderijen, zoals Het Zwarte Koetje (Bovenkerkerweg 90; 1879) en
Bovenkerkerweg 130 (circa 1895; met zomerhuis). Voorzien van mooie
serliana-vensters in de top zijn de laat-19de-eeuwse boerderijen Bovenkerkerweg
114, Clara Maria (Bovenkerkerweg 104-106) en Noordammerweg 99. Uit 1901
dateert de boerderij Arbeid Adelt (Bovenkerkerweg 86). Een opvallend groot dwars
voorhuis met kelder en beletage bezit de boerderij Hoek Jan (Bovenkerkerweg 112;
circa 1870).
De R.K. St.-Urbanuskerk van Bovenkerk (Noorddammerlaan 124), gelegen ten
zuidwesten van Amstelveen, is een driebeukige kruiskerk met driezijdig gesloten
koor met zijkoor en sacristie. Verder heeft de kerk een

Bovenkerk bij Amstelveen, R.K. St.-Urbanuskerk
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doopkapel en een forse zeshoekige toren van drie geledingen met hoge spits. Deze
door P.J.H. Cuypers ontworpen neogotische kerk verving een kerk uit 1805. Na de
bouw van toren en schip (1873-'75) volgde een bouwfase met transept, koor en
sacristie (1887-'88). Toen werd ook de in 1881 afgewaaide torenspits vernieuwd. De
toren en de zijtopgevels van de zijbeuken zijn geïnspireerd op de Haagse
St.-Jacobskerk. Het interieur van de in 1966-'67 gerestaureerde kerk wordt gedekt
door kruisribgewelven op bundelpijlers. Tot de inventaris behoren een hoofdaltaar
(atelier Cuypers), kruiswegstaties (1898; F. Loots) en een orgel gemaakt door Ch.
Anneessens (1930). Het kerkhof bevat onder meer het neogotische graf van
bouwpastoor J.W. Brouwers († 1893). De door Cuypers ontworpen forse pastorie
(Noorddammerlaan 124; circa 1888) is uitgevoerd met chaletstijl-elementen en
pseudo-vakwerk.

Amsterdam
Hoofdstad van Nederland, tot ontwikkeling gekomen in de middeleeuwen bij een
dam in de Amstel. Rond de plaats waar de veenstroom de Amstel in het IJ uitmondde
zette zich bij overstromingen in 1170 en 1173 een stevige kleilaag af op de
metersdikke zachte veengrond. Door verdere ophoging maakte men deze grond begin
13de eeuw voor bewoning geschikt, het eerst langs de westoever van de Amstel.
Hier ontstond een lintvormige terp ter plaatse van het huidige zuidelijke gedeelte
van de Nieuwendijk en het noordelijke gedeelte van de Kalverstraat. De bedijking
langs de Amstel sloot aan op een opgeworpen bedijking langs de zuidoever van het
IJ (Zeedijk). In de monding van de Amstel werd een dam gelegd om het binnendringen
van het IJ-water te voorkomen (circa 1270). De Warmoesstraat ten oosten daarvan

Amsterdam, Binnenstad vanuit het zuiden

groeide uit tot de belangrijkste handelsstraat van de nederzetting. Aan de westzijde
van de Amstel bevond zich begin 14de eeuw ter hoogte van de Nieuwezijds Kolk
een kleine haven. Deze werd rond 1350 buitendijks verlegd na het doortrekken van
de Nieuwendijk (noordelijke deel).

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

Amsterdam wordt in 1275 voor het eerst vermeld in een tolprivilege van graaf
Floris V. Kort na 1300 kreeg de nederzetting stadsrechten, maar een opgeworpen
aarden wal moest in 1304 op last van de Hollandse graaf worden geslecht.
Waarschijnlijk is toen ook de recentelijk bij opgravingen teruggevonden
laat-13de-eeuwse stenen versterking bij de oude zuidoever van de Nieuwezijds Kolk
tot op het fundament afgebroken. Onder graaf Willem III werd het Amstelland in
1317 definitief toegevoegd aan het graafschap Holland.
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Vanaf 1350 breidde men het stadsgebied in fasen verder uit. Allereerst groeide de
stad uit tot aan de Oudezijds Voorburgwal (oostzijde) en de Nieuwezijds Voorburgwal
(westzijde). De aanduidingen ‘oud’ en ‘nieuw’ kwamen later in zwang en verwijzen
naar de bijbehorende kerken (Oude Kerk en Nieuwe Kerk) en niet naar de ouderdom
van de bebouwing. Een tweede en beperkte uitbreiding aan oost- en westzijde volgde
rond 1380 naar de Oudezijds Achterburgwal en de Nieuwezijds Achterburgwal (nu
Spuistraat). Het Spui en de Grimburgwal vormden de zuidelijke stadsgrens. Veel
ruimer was de stadsuitleg van rond 1425. Het tracé van de nieuwe stadsgracht volgde
het Singel (westzijde) via het Muntplein (zuidzijde) naar de Kloveniersburgwal en
Geldersekade (oostzijde). Tussen 1481 en 1494 werd de houten palissade vervangen
door een stadsmuur met poorten en torens (geheel voltooid 1508). Hiervan resteren
nog de Munttoren, de St.-Anthonispoort (Waag) en de Schreierstoren. Aan de oostzijde
kreeg de Lastage - een gebied met haven- en scheepsbouwactiviteiten langs het IJ in 1512 provisorische verdedigingswerken. Daar is de Montelbaanstoren behouden
gebleven.
Ten oosten van de Warmoesstraat werd begin 14de eeuw een vermoedelijk houten
kapel vervangen door de in steen uitgevoerde Oude Kerk, die later in fasen verder
werd uitgebreid. Amsterdam werd in 1334 een zelfstandige parochie; voordien viel
het onder de parochie Amestelle, het huidige Ouderkerk aan de Amstel. Het stadhuis
kreeg rond 1400 een plek bij de Plaetse (westzijde huidige Dam) en daar vlakbij was
eind 14de eeuw ook de bouw begonnen van de tweede parochiekerk, de Nieuwe
Kerk. Onder de verschillende kapellen in de stad had de naar aanleiding van een
hostiewonder (H. Sacrament van Mirakel; 1345) gebouwde kapel van de Heilige
Stede of Nieuwezijds Kapel een bijzondere plaats (1896 gesloten, 1908 gesloopt).
Sinds de bedevaart van Maximiliaan van Oostenrijk naar deze kapel in 1489 mag
Amsterdam de keizerskroon zetten boven zijn stadswapen met drie
St.-Andreaskruisen. Aan de zuidzijde van de stad kwam in de 14de eeuw het Begijnhof
tot ontwikkeling (uitgebreid 1417 en 1511). Verder vestigden zich veel kloosters in
de stad. Aan het einde van de middeleeuwen waren er zeventien vrouwen- en drie
mannenkloosters. Veel kloosters werden ingericht aan de zuidoostzijde van de stad,
tussen Kloveniersburgwal en Nes (de ‘stille zijde’). De bebouwing van de stad had
te lijden van stadsbranden in 1421 en 1453.
Amsterdam kwam in de late middeleeuwen mede tot ontwikkeling door handel
met Vlaanderen en Engeland, en vooral door de graanhandel met het Oostzeegebied
(de zogeheten ‘moedernegotie’). De zeegaande schepen legden aan bij de ‘palen’,
een evenwijdig aan de IJ-oever aangelegde steigerconstructie met meerpalen. De
doorgangen konden met boomstammen worden afgesloten tegen een aanval over het
water; deze drijvende poorten heetten ‘de bomen’. In de 17de eeuw zouden de ‘palen’
uitgroeien tot een omvangrijk steiger- en meerpalencomplex met eigen bebouwing
voor de opzichters en andere diensten. Het Damrak kreeg rond 1530 een handelskade
van de Plaetse (Dam) tot aan het IJ. In de late middeleeuwen behoorde Amsterdam
nog niet tot de grootste steden in de Nederlanden, maar in de 16de eeuw groeide de
bevolking en na de val van Antwerpen (1585) kwamen grote aantallen Vlaamse
immigranten naar de stad. Onder hen waren veel gegoede handelaren en
ambachtsmeesters en verder veel intellectuelen, kunstenaars en geschoolde arbeiders.
De stad kreeg verder een kosmopolitisch karakter door de toevloed van nieuwe
bewoners uit het Duitse Rijk, Scandinavië, Schotland, duizenden joden uit Portugal

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

(eind 16de eeuw) en Oost-Europa (vanaf 1635) en vele hugenoten uit Frankrijk (na
1685). De bevolking groeide zeer snel tot ongeveer 200.000 inwoners rond 1650.
De stedelijke economie kreeg hierdoor een sterke impuls. Deze was gekoppeld aan
de herleving van de functie als internationale stapelmarkt na een blokkade van de
stad in de jaren 1572-'78. Het stadsbestuur kwam in 1578 in protestantse handen (de
Alteratie) en de stad behoorde daarna definitief tot het Staatse kamp. De handel
buiten Europa kreeg een stimulans door de oprichting van de Oost-Indische
Compagnie (V.O.C.; 1602) en de West-Indische Compagnie (W.I.C.; 1621) - ook
Geoctroyeerde West-Indische Compagnie (G.W.C.) genoemd - waarvan de
belangrijkste handelskamers in Amsterdam waren gevestigd (Oostindisch Huis en
Westindisch Huis). Ook werden veel pakhuizen gebouwd. Mede dankzij het grote
belang van de handel was er ook veel nijverheid in stad, onder andere lakennijverheid,
scheepsbouw en suikerraffinage.
Na de Alteratie werden diverse kloosters voor andere doeleinden ingericht
(Prinsenhof/Admiraliteit, Burgerweeshuis, Binnengasthuis). Delen van de uitgestrekte
kloosterterreinen verkavelde men ten behoeve van de huizenbouw. Belangrijke
kerkelijke projecten in het begin van de 17de eeuw waren de Zuiderkerk (1611), de
Noorderkerk (1623) en de Westerkerk (1631). Met de bouw van de nieuwe beurs
(1611) werd de Warmoesstraat als handelscentrum ingeruild voor het Rokin. Op de
in 1567 vergrote Plaetse (Dam) maakte het oude stadhuis in 1648-'65 plaats voor
een imposant nieuw stadhuis, waarmee de stad haar enorme expansie en haar status
als voornaamste handelscentrum in Europa bekroonde.
De sterke groei van Amsterdam vertaalde zich in een serie uitbreidingen. In 1585
werd de stadsgrens verlegd naar het tracé van de huidige Herengracht en
Reguliersdwarsstraat. De daarbuiten gelegen stadsgracht verdween bij de latere
aanleg van de grachtengordel. De middeleeuwse stadsmuur werd grotendeels gesloopt
in 1601-'03. Aan de oostzijde trok men naar plannen van Joost Jansz Bilhamer de
Lastage in 1585 bij de stad, samen met het gebied rond de Groenburgwal. Rond 1593
werd dit gebied naar plannen van Willem Baerdessen verder uitgebreid met de
eilanden Vlooienburg, Uilenburg, Rapenburg en Valkenburg. Uitgezonderd
Vlooienburg waren deze wijken vooral bestemd voor nijverheid en kregen ze pas na
1655 een woonbestemming. Aan de oostzijde liep de stadswal vanaf de huidige
Blauwbrug naar het IJ. Ten noorden van de oude zeedijk (tracé
Anthoniebreestraat-Jodenbreestraat) werd een nieuwe zeedijk gelegd (tracé
Rapenburgerstraat-Hoogte Kadijk). De joden in Amsterdam vestigden zich vooral
bij de Nieuwmarkt - ontstaan in 1614 door overkluizing van een stuk
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stadsgracht - op Vlooienburg en bij de Breestraat (later Jodenbreestraat). In deze
buurt werden in de 17de eeuw en later diverse synagogen gebouwd. Vanwege
beperkingen in het uitoefenen van handel en ambacht restte voor de joden vooral de
straathandel en de niet gereguleerde activiteiten, zoals diamantslijpen,
zijdeverwerking, suikerraffinage, tabaksverwerking en drukwerk.
De laat-16de-eeuwse uitbreidingen boden slechts korte tijd soelaas. Aan de westkant
van de stad was inmiddels alweer bebouwing buiten de stadsgracht ontstaan. Hier
kon na verlegging van de grens van de stedelijke jurisdictie (1609) een begin worden
gemaakt met een nieuwe uitbreiding van de gehele stad op basis van een
fortificatie-ontwerp van stadstimmerman Hendrick Jacobsz Staets (1610). Die enorme
halfcirkelvormige uitleg kwam vanwege de grote kosten en organisatorische
problemen in fasen tot stand. In eerste instantie bleef de derde vergroting of ‘nieuwe
uitleg’ rond 1613 beperkt tot het westelijke gebied tussen het IJ en de
Heiligewegspoort, waar een dwarsverbinding aansloot op de vestingwerken uit 1585.
In aansluiting op de Singel werden parallel drie nieuwe grachten aangelegd, de
Herengracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht. Hier verrezen vooral huizen voor
de gegoede burgerij. In de omgeving van de huidige Haarlemmerstraat (oude zeedijk)
en in het meest westelijke deel van de uitleg vonden de minder gegoede immigranten
en veel kleine bedrijven een plek. Dit stadsdeel, waar de stedenbouwkundige opzet
aansloot bij de oude agrarische verkaveling, werd vanaf het begin van de 18de eeuw
de Jordaan genoemd. Voor handel en de grootschaliger nijverheid - waaronder
scheepsbouw - richtte men aan het IJ de Westelijke Eilanden in. Deze werden
aanvankelijk Voor-, Midden en Achtereiland genoemd en later Prinseneiland,
Bickerseiland en Realeneiland. Langs de IJ-oever ontstonden de Haarlemmer
Houttuinen met brede werven voor de houtopslag. Amsterdam kreeg in 1631 aan
deze zijde een trekvaart naar Haarlem. Het gebied is vanaf het eind van de 19de eeuw
sterk gewijzigd door de aanleg van het spoor naar het Centraal Station rond 1880 en
de spoorverdubbeling in 1928.
De Eerste Engelse Oorlog (1652-'54) leidde tot een periode van economische
stagnatie, maar daarna trok de economie weer aan en begon het werk aan het sluitstuk
van de grote uitleg; de zogeheten vierde uitleg. De fortificaties werden in 1660
doorgetrokken tot aan de Amstel en in 1663 tot aan het IJ. Landmeter Cornelis
Danckerts de Rij, stadsarchitect Daniël Stalpaert en ingenieur Jan Heymansz Coeck
trokken de bestaande grachten door en zetten radiaalstraten en dwarsgrachten uit.
De uitvalswegen (Leidsestraat, Utrechtsestraat, Weesperstraat en Muiderstraat) kregen
bij de wallen poorten met wagenpleinen, net als eerder bij de Haarlemmerpoort en
de Regulierspoort aan de westzijde. De duurste herenhuizen verrezen aan de
Herengracht in de zogeheten Gouden Bocht (bij Nieuwe Spiegelstraat). In de
achterstraten van de grote grachten, zoals de Kerkstraat, lagen vaak koetshuizen,
stallen en pakhuizen van de grachtenpanden. Als pendant van de Jordaan gold in dit
deel van de uitleg het stadsdeel Noortse Bos (ten zuiden van de Prinsengracht), waar
veel eenvoudige woningen met huisarbeid (lakennijverheid) waren ondergebracht.
In het derde kwart van de 17de eeuw kwamen verder veel pakhuizen tot stand op de
nieuw aangelegde Oostelijke Eilanden (Kattenburg, Wittenburg, Oostenburg). Op
Oostenburg kreeg de V.O.C. een nieuwe plek (1661) en op Kattenburg bouwde de
Admiraliteit scheepswerven en een groot magazijn (1656, nu Scheepvaartmuseum).
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Aan de sterke economische groei van Amsterdam kwam een einde met de Derde
Engelse Oorlog (1672-'74) en ook de bevolking van de stad groeide niet langer. Eind
18de eeuw woonden er nog evenveel mensen als rond 1675 (circa 220.000). In de
stadsuitleg ten oosten van de Amstel bleven grote percelen braak liggen. Het gebied
tussen Nieuwe Herengracht, Muidergracht en Rapenburgergracht werd in 1682
verkaveld tot particuliere tuinen: de Plantage. Tot het midden van de 18de eeuw was
Amsterdam nog een belangrijke stapelmarkt. De graanhandel met het Oostzeegebied
werd echter steeds minder belangrijk, het aandeel van de koloniale handel groeide
wel. Tegenover het verval van de lakenindustrie stond de opkomst van de
diamantbewerking en de tabaksverwerking. Amsterdam was verder een belangrijk
financieel centrum. Na de Vierde Engelse Oorlog (1780-'84) was de overmacht van
Engeland te groot voor de Republiek. De overzeese handel kreeg zware klappen en
dit resulteerde in de opheffing van de V.O.C. (1795). Verder had de stad te lijden
van de handelsbeperkingen als gevolg van het door Frankrijk ingestelde Continentaal
Stelsel (1806-'13), waardoor handel met Engeland en de Engelse koloniën verboden
was.
Na de instelling van het Koninkrijk Holland (1806) werd Amsterdam in 1808 de
residentie van Lodewijk Napoleon. Hij vorderde het stadhuis op de Dam als
Koninklijk Paleis (1808), hetgeen het sindsdien is gebleven. Tevens liet hij dat jaar
de op de Dam staande Waag (1563-'65) afbreken. Vanaf die tijd was het stadhuis
gevestigd in het voorm. Prinsenhof (later Admiraliteit). In 1815 werd Amsterdam
officieel hoofdstad van het land. Na een terugval in de bevolking rond 1800 - waarbij
vooral de Oostelijke Eilanden en de Jordaan deels ontvolkt raakten - groeide de stad
weer langzaam verder tot ongeveer 245.000 inwoners rond 1850. Belangrijk voor
het herstel waren de opening van het Noordhollands Kanaal (1824) en de spoorlijn
naar Haarlem (1839), later gevolgd door spoorverbindingen met Utrecht (1843),
Rotterdam (1847), Hilversum (1874) en Alkmaar (1878). Aan de oostzijde van de
stad werd het Entrepotdok (1828-'30) ingericht en bij het IJ het Oosterdok (1832) en
het Westerdok (1834). Op de Oostelijke Eilanden was de nodige scheepsbouw
gevestigd. Op Bickerseiland verrees de grote Amsterdamse Suikerraffinaderij (1847,
afgebrand 1874), maar verder kwam de industrialisatie in Amsterdam traag op gang.
De 17de-eeuwse verdedigingsgordel met zijn 26 bolwerken was in 18de eeuw
slecht onderhouden, omdat de nadruk toen lag op bescherming door inundaties. Vanaf
1796 begon men met het verlagen van de wallen en in 1820 lag er een wandelweg
om vrijwel de gehele binnenstad. Ook de poorten werden gesloopt, zoals de
Leidsepoort in 1862. De Muiderpoort (1663) bleef wel behouden, in
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Amsterdam, Binnenstad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(Herv.) Oude Kerk (zie p. 110)
Nieuwe Kerk (p. 112)
Engelse Presbyteriaanse kerk (p. 114)
St.-Olofs- of Oudezijdskapel (p. 114)
Agnietenkapel (p. 114)
Waalse kerk (p. 115)
(Herv.) Zuiderkerk (p. 115)
(Herv.) Noorderkerk (p. 115)
(Herv.) Westerkerk (p. 116)
Remonst. kerk (p. 117)
Oude Luth. kerk (p. 117)
Doopsgez. kerk Bij 't Lam (p. 117)
Doopsgez. kerk De Zon (p. 118)
R.K. schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder (p. 118)
(Herv.) Amstelkerk (p. 118)
Nieuwe of Ronde Luth. kerk (p. 118)
(Herv.) Oosterkerk (p. 118)
R.K. Mirakelkapel H.H. Joannes en Ursula (p. 119)
Armeense Apost. kerk (p. 120)
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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
68

Engelse Episcopale of Anglicaanse kerk (p. 120)
Herst. Evang. Luth. kerk (p. 120)
R.K. St.-Ignatiuskerk of De Zaaier (p. 120)
R.K. St.-Antonius van Padua of Mozes en Aäronkerk (p. 120)
R.K.H.H. Petrus en Pauluskerk of De Papegaai (p. 120)
R.K. Onbevlekt Hart van Maria- of Redemptoristenkerk (p. 121)
Nieuwe Walenkerk (p. 121)
R.K. St.-Willibrordus binnen de Veste of De Duif (p. 121)
R.K. kerk O.L.-Vrouwe Onbevlekt Ontvangen of De Posthoorn (p. 121)
kerk van de Vrije Gemeente (p. 122)
R.K. St.-Franciscus Xaveriuskerk of De Krijtberg (p. 122)
R.K. kapel De Voorzienigheid (p. 122)
R.K. St.-Dominicuskerk (p. 122)
R.K. St.-Nicolaaskerk (p. 122)
Geref. kerk Keizersgracht (p. 123)
(Herv.) Nieuwezijds Kapel (p. 123)
Ned. Isr. Grote- of Hoofdsynagoge (p. 124)
Portugees-Isr. synagoge (p. 124)
synagoge Uilenburg (p. 125)
synagoge Beth Hamidrasj Ets Chaim (p. 125)
Burgerweeshuis (p. 125)
Oudezijds Huiszittenaalmoezeniershuis (p. 126)
Walenweeshuis of Hospice Wallon (p. 126)
Diaconie Oudevrouwenhuis of Amstelhof (p. 127)
R.K. jongensweeshuis (p. 127)
oudemannenhuis Oudemanhuispoort (p. 127)
Luth. diaconiehuis (p. 128)
R.K. Ouden- en Armenkantoor (p. 128)
Maagdenhuis (p. 128)
Luth. weeshuis Lauriergracht (p. 128)
Binnengasthuis (p. 128)
Vereniging voor Ziekenverpleging (p. 129)
Tehuis voor Onbehuisden (p. 129)
Zeemanshuis (p. 129)
gebouw van de Maatschappij voor den Werkenden Stand (p. 129)
werkinrichting Hulpbehoevende Blinden (p. 129)
Amsterdamsch Tehuis voor Arbeiders (p. 129)
Joodse Invalide (p. 129)
Moederhuis (p. 129)
Schreierstoren (p. 129)
St.-Anthoniespoort of waag (p. 129)
Munttoren (p. 130)
Montelbaanstoren (p. 130)
Muiderpoort (p. 130)
Willemspoort (p. 130)
Rasphuis (p. 130)
stadsarsenaal of Nieuwe Bushuis (p. 131)
Korenmetershuis (p. 131)
Wijnkopersgildehuis (p. 131)
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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
117

Makelaarscomptoir (p. 131)
Accijnshuis (p. 131)
Saaihal (p. 131)
Spinhuis (p. 131)
stadhuis nu Koninklijk Paleis (p. 131)
Prinsenhof/Admiraliteit (p. 134)
Handboog- of St.-Sebastiaansdoelen (p. 134)
Pietershal (p. 134)
Nieuwe Werkhuis (p. 134)
Oranje Nassaukazerne (p. 134)
Cavaleriekazerne (p. 134)
Paleis van Justitie (p. 134)
Huis van Bewaring I (p. 135)
Commiezenkantoor (p. 135)
IJkkantoor (p. 135)
Bureau van Burgelijke Stand & Bevolking en politiebureau (p. 135)
gemeentewerf Uilenburg (p. 135)
brandweerkazerne Valckenierstraat (p. 135)
brandweerkazerne Prinsengracht (p. 135)
brandweerkazerne De Ruyterkade (p. 135)
brandweerkazerne Nieuwe Achtergracht (p. 135)
politiebureau Marnixstraat (p. 135)
oude hoofdbureau van politie (p. 135)
nieuwe hoofdbureau van politie (p. 135)
Hoofdpostkantoor (p. 135)
Telefoongebouw (p. 135)
rijkskantoor voor Geld- en Telefoonbedrijf (p. 136)
Stationspostkantoor (p. 136)
Franse Schouwburg (p. 136)
Circustheater Carré (p. 136)
Hollandse Schouwburg (p. 136)
Stadsschouwburg (p. 136)
stadhuis en muziektheater De Stopera (p. 137)
Rembrandthuis (p. 137)
Museum Fodor (p. 138)
Anne Frankhuis (p. 138)
Science Center New Metropolis nu NEMO (p. 138)
Ned. Isr. Armenbewaarschool (p. 138)
school voor havelozen Eben Haëzer (p. 138)
openbare lagere Agatha Dekenschool (p. 138)
openbare lagere Koningin Emmaschool (p. 138)
openbare lagere Theo Thijssenschool (p. 139)
school voor Schipperskinderen (p. 139)
Chr. Jan de Liefdeschool (p. 139)
turnzaal Rust Roest (p. 139)
Barlaeusgymnasium (p. 139)
nieuwe Geref. Gymnasium (p. 139)
Kweekschool voor de Zeevaart (p. 139)
Toneelschool (p. 139)
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Kweekschool voor Machinisten (p. 139)
Eerste Openbare Handelsschool (p. 139)
Natuurkundig Laboratorium (p. 140)
Laboratorium Fysica (p. 140)
Geologisch Instituut (p. 140)
Begijnhof (p. 140)
St.-Andrieshofje (p. 151)
Anslo's hofje (p. 151)
Bosschehofje en Raepenhofje (p. 151)
Zevenkeurvorstenhofje (p. 152)
Hofje Venetiae (p. 152)
Suikerhofje (p. 152)
Huyszitten Weduwehofje (p. 152)
Deutzenhofje (p. 152)
Grill's hofje (p. 152)
Van Brants-Rushofje (p. 152)
Occo's hofje (p. 152)
Van Brienenhofje (p. 152)
Looiershofje (p. 152)
Hodson-Dedelhofje (p. 153)
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Amsterdam, Binnenstad (vervolg)

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Regenboogliefdehofje (p. 153)
Rozenhofje (p. 153)
warenhuis Metz & Co. (p. 155)
winkelgalerij Raadhuisstraat (p. 155)
magazijn Spui 10 (p. 155)
warenhuis Nieuw Engeland (p. 155)
meubelmagazijn 't Binnenuis (p. 156)
Maison de Bonneterie (p. 156)
Maison Hirsch & Cie. (p. 156)
warenhuis De Bijenkorf (p. 156)
warenhuis Peek & Coppenburg (p. 156)
modezaak Gerzon (p. 156)
warenhuis Vroom & Dreesmann (p. 156)
Galeries Modernes (p. 156)
sociëteit Felix Meritis (p. 156)
sociëteit Arti et Amicitiae (p. 157)
sociëteit Plancius (p. 157)
sociëteit De Groote Club (p. 157)
sociëteit Industria (p. 157)
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Leesmuseum (p. 157)
Amstelhotel (p. 157)
Grand Hotel Krasnapolsky (p. 157)
Doelenhotel (p. 158)
Hotel du Passage (p. 158)
Victoriahotel (p. 158)
Hotel de l'Europe (p. 158)
American Hotel (p. 158)
Hotel Schiller (p. 159)
Carlton Hotel (p. 159)
logement Het Wapen van Amsterdam (p. 159)
restaurant Die Port van Cleve (p. 159)
Noord-Zuidhollands koffiehuis (p. 159)
Rozentheater (p. 159)
Tuschinski Theater (p. 160)
bioscoop Cineac (p. 160)
Citytheater (p. 160)
Bank van Lening of Lommerd (p. 160)
Nederlandsche Bank nu Allard Pierson-museum (p. 160)
bank Labouchère, Oyens & Co., Singel (p. 161)
Associatie-Cassa (p. 161)
Ned.-Indische Handelsbank (p. 161)
Bank Pierson & Co. (p. 161)
hoofdkantoor Amsterdamsche Bank (p. 161)
hoofdkantoor Nederlandse Bank (p. 161)
Nederlandsche Handelmaatschappij, Vijzelstraat (p. 162)
gebouw Alg. Ned. Diamantbewerkersbond (p. 162)
Beurs (p. 162)
Effectenbeurs (p. 163)
Diamantbeurs (p. 164)
Scheepvaarthuis (p. 164)
kantoor Kon. West-Indische Maildienst (p. 164)
kantoor Kon. Ned. Stoomvaart Maatschappij (p. 164)
kantoor Nederlandsche Lloyd (p. 164)
kantoor Scheepvaartmaatschappij Kon. Hollandsche Lloyd (p. 164)
kantoor Verzekeringsbank Kosmos (p. 164)
kantoor Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij (p. 164)
kantoor De Nederlanden van 1845 (p. 165)
Witte Huis (p. 165)
kantoor Marine Insurance Company Ltd. (p. 165)
hoofdkantoor Eerste Hollandsche Levensverzekering Bank (p. 165)
levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht (p. 165)
levensverzekeringsmaatschappij De Amsterdamsche (p. 165)
Nieuwsblad voor Nederland (p. 165)
kantoor Algemeen Handelsblad (p. 165)
kantoor De Tijd (p. 165)
kantoor De Standaard (p. 165)
kantoor De Telegraaf (p. 166)
administratiekantoor Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (p. 166)
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207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

kantoor Ned. Tabaksmaatschappij (p. 166)
hoofdkantoor Deli-Batavia Maatschappij (p. 166)
kantoor Bunge's Handelsmaatschappij (p. 166)
kantoorgebouw Candida (p. 166)
Oostindisch Huis (p. 166)
V.O.C.-pakhuiscomplex d'Oude Werf (p. 167)
Westindisch Huis (p. 167)
W.I.C.-pakhuiscomplex (p. 167)
Admiraliteitsmagazijn of 's Lands Zeemagazijn (p. 168)
V.O.C.-werfterrein (p. 168)
Algemeen Rijks Entrepotdok (p. 168)
bierbrouwerij De Parel (p. 170)
windmolen De Gooyer (p. 170)
scheepswerf 't Kromhout (p. 170)
likeurstokerij De Drie Fleschjes (p. 170)
likeurstokerij-distilleerderij Erven Lucas Bols (p. 170)
diamantslijperij Gebroeders Boas (p. 170)
Diamantslijper Maatschappij (p. 171)
Amsterdamsche Melkinrichting (p. 171)
veilinggebouw F. Muller & Co. (p. 171)
goud- en zilverfabriek H. Drijfhout & Zn. (p. 171)
verf- en vernisfabriek H. Vettewinkel & Zn. (p. 171)
confectieatelier firma M.J. van de Waal & Co. (p. 171)
Amstelsluizen (p. 171)
Blauwbrug (p. 171)
Hogesluis (p. 171)
Magere Brug (p. 172)
gebouw Noord- & Zuid-Holandsche Redding Maatschappij (p. 172)
Centraal Station (p. 172)
elektriciteitscentrale (p. 173)
volksbadhuis Funenkade (p. 173)
gemeentebadhuis Nieuwe Uilenburgerstraat (p. 173)
Hortus Botanicus (p. 173)
Wertheimpark (p. 174)
dierentuin Artis (p. 174)
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de herbouwde vorm uit 1771. De Willemspoort (1840) aan de weg naar Haarlem
verving de afgebroken Haarlemmerpoort (1615).
In de tweede helft van de 19de eeuw groeide Amsterdam explosief door naar
520.000 inwoners. Dit resulteerde vooral in uitbreidingswijken buiten de Singelgracht,
maar de sterke groei had ook ingrijpende gevolgen voor het oude centrum. Diverse
grachten werden gedempt om het toenemende verkeer ruimte te bieden en om
onhygiënische toestanden tegen te gaan. Zo werd de Nieuwezijds Achterburgwal
gedempt (1866) en vervolgens herdoopt in Spuistraat. Latere dempingen zijn onder
meer die van het Spui (1882), de Nieuwezijds Voorburgwal (1884) en de
Martelaarsgracht (1884). Met de verbreding van de Halsteeg tot de huidige Damstraat
(1868) ontstond een betere verbinding tussen het oostelijke en westelijke deel van
de binnenstad. Aan de westzijde kwam een doorbraak tot stand tussen Dam en Singel
en aansluitend tussen Singel en Westermarkt met de aanleg van de Raadhuisstraat
(1896). Vanaf de Westermarkt was de binnenstad al beter ontsloten door demping
van de Rozengracht (1889). Dit alles paste in de plannen van ingenieur Th. Sanders
en architect H.P. Berlage (1885) om de infrastructuur van de stad te verbeteren ten
behoeve van het openbaar vervoer. In 1874-'75 kwam de eerste paardentramlijn tot
stand en daarna ontwikkelde zich een tramnet dat in 1900-'06 werd omgebouwd voor
de elektrische tram. De Gasthuissteeg werd in 1875 verbreed en omgedoopt tot
Paleisstraat (verder verbreed 1912). De Vijzelstraat werd na de aanleg van De Pijp
(na 1870) een belangrijke verbinding tussen het centrum en de Ferdinand Bolstraat
en kreeg een brug over de Singelgracht (1873) en een weg dwars door het
Weteringplantsoen.
De op de verlaagde wallen ontstane groene cirkel kwam eind 19de eeuw voor een
groot deel in gebruik voor woningbouw, dit in aansluiting op de nieuwe buitenwijken.
Grote delen van de Singelgracht werden aangeplempt. Tussen Haarlemmerplein en
Leidseplein kwam de Marnixstraat (1870) tot stand en tussen Leidseplein en
Frederiksplein de huidige Weteringschans (1868). Aan het Leidseplein verrees de
Stadsschouwburg (1894). Voor de omgeving van het Frederiksplein maakte dr.
Samuel Sarphati een niet volledig uitgevoerd plan (goedgekeurd 1862). Restanten
hiervan zijn de herenhuizen aan het Oost- en het Westeinde, het begin van de
Sarphatistraat (1872) en het Amstelhotel (1867). Op het Frederiksplein stond het
naar voorbeeld van het Londense Crystal Palace (1851) in glas en gietijzer
opgetrokken Paleis van Volksvlijt (1863, afgebrand 1929). De oude Plantage werd
vanaf 1860 gedeeltelijk bebouwd, onder andere met een panoramagebouw (1880,
gesloopt 1935). Verder nam de dierentuin Artis (opgericht 1838) een groot deel van
dit gebied in beslag en aan de westzijde lagen het Wertheimpark (1898) en de Hortus
Botanicus (1682).
De meest nijpende situatie in de tweede helft van de 19de eeuw bestond in de
Jordaan, waar rond 1900 ongeveer 80.000 mensen waren samengepakt. Dit leidde
niet alleen tot maatschappelijk onaanvaardbare woonsituaties, maar ook enkele keren
tot sociale onrust, zoals bij het Palingoproer (1886) en later het Jordaanoproer (1934).
Voor de verbetering van de hygiëne dempte men in de Jordaan eind 19de eeuw zes
van de elf grachten. Semi-filantropische woningverenigingen verwezenlijkten veel
bouwprojecten ter verbetering van de woonsituatie. In de Nieuwmarktbuurt en de
Jodenbuurt bij het Waterlooplein leidde de industrialisatie tot de bouw van diverse
fabrieken, vooral voor de diamantindustrie, zoals de fabriek van de Gebroeders Boas
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(1878-'79). De verkrotte delen van deze wijken (Uilenburg, Valkenburg, Ridder- en
Jonkerbuurt) werden begin 20ste eeuw op gemeentelijk initiatief gesaneerd.
Grote gevolgen had de bouw van het nieuwe Centraal Station (1881-'89) op een
aangeplempt eiland in het IJ. Hier kwamen de doorgetrokken spoorlijnen van het
Willemspoortstation (richting Haarlem) en het Weesperpoortstation samen. Het
nieuwe (verhoogde) spoor en het station sloten de binnenstad en de Oostelijke
Eilanden af van het IJ, en de Westelijke Eilanden van de binnenstad. Het Oosterdok
en het Westerdok werden onbereikbaar voor grote schepen. De opening van het
Centraal Station blies de oude binnenstad echter ook nieuw leven in en bevorderde
de vestiging van financiële en commerciële instellingen en andere grootsteedse
voorzieningen. In deze tweede bloeiperiode van de stad veranderde het Damrak van
een havenkade in een stedelijke boulevard. Al werden de grootse ambities voor het
Damrak en de Prins Hendrikkade - de nieuwe naam in 1879 voor alle kades langs
het IJ - niet bereikt, toch verrezen hier veel nieuwe gebouwen. Voorbeelden zijn het
Victoriahotel (1889), de nieuwe Beurs (1903) en - ter plaatse van de oude beurs van
J.D. Zocher (1845, gesloopt 1903) het warenhuis de Bijenkorf (1914). Er vestigden
zich ook banken, verzekeringskantoren en handelsmaatschappijen aan het Rokin, de
Vijzelstraat en het centrale deel van de grachtengordel. Aan de Nieuwezijds
Voorburgwal kwam een krantenkwartier tot ontwikkeling en hier verrees ook het
nieuwe hoofdpostkantoor (1899, nu Magna Plaza). De uit het Athenaeum Illustre
(1631) voortgekomen Universiteit van Amsterdam vestigde zich in 1880 in de
Oudemanhuispoort. Belangrijk voor het amusement waren onder meer het
Circustheater Carré aan de Amstel (1887) en het filmtheater Tuschinski (1921) nabij
het Rembrandtsplein, dat eind 19de eeuw een belangrijk uitgaanscentrum was
geworden.
Ook in de eerste helft van de 20ste eeuw kreeg het verkeer op diverse plekken in
de binnenstad meer ruimte, bijvoorbeeld door de verbreding van de Vijzelstraat
(tussen 1916 en 1927) en de demping van de Vijzelgracht (1934) en een deel van
het Rokin (1937). Op de hoek van Herengracht en Vijzelstraat verrees het grote
nieuwe kantoor van de Nederlandsche Handelmaatschappij (1926). Voor de Dam
werden in 1910 nieuwe rooilijnen vastgesteld. Aan de oostzijde ontstond vanaf 1914
een nieuw pleingedeelte, dat in 1947 werd aangewezen als plaats voor het Nationaal
Monument voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog (ingewijd 1956). Het
vergrote plein kreeg in 1957 officieel de benaming Dam.
Na de Tweede Wereldoorlog lag de nadruk op cityvorming. Volgens de
wederopbouwplannen uit 1953 moesten veel woningen wijken voor bedrijfspan-
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den, kantoren en brede verkeerswegen, maar hiervan is uiteindelijk weinig terecht
gekomen. In het verlengde van de gedempte Vijzelgracht is in 1953 het
Weteringcircuit aangelegd. Het meest ingrijpend zijn de gevolgen geweest voor de
als gevolg van razzia's en deportaties tijdens de oorlog ontvolkte Jodenbuurt. De as
Weesperstraat-Wibautstraat en de Jodenbreestraat zijn verbreed en de
Valkenburgerstraat is de aanrit geworden tot de IJ-tunnel (1968) naar
Amsterdam-Noord. Op de toegang daarvan staat het Science Centre New Metropolis
(1997), tegenwoordig NEMO geheten. De kaalslag langs St.-Anthoniebreestraat,
mede ten behoeve van de aanleg van de Metro (Nieuwmarktbuurt) heeft men vanaf
1978 geleidelijk volgebouwd. Begin jaren zeventig is eveneens ten behoeve van de
metro alle resterende bebouwing op Vlooienburg gesloopt. Hier staat nu het nieuwe
stadhuis-muziektheater (Stopera; 1988).
De grote bedrijven zijn in de 20ste eeuw

Amsterdam, (Herv.) Oude Kerk, plattegrond

echter geleidelijk uit de binnenstad vertrokken. Daar zijn vooral de handel, de
dienstensector en de horeca blijven groeien en het toerisme vormt een belangrijke
inkomstenbron. Acties van bewoners in de jaren zeventig hebben geleid tot een
koerswijziging van cityvorming naar stadsvernieuwing, zoals die is uitgevoerd in de
Nieuwmarktbuurt, de Jordaan, de Zeedijk, de Westelijke en de Oostelijke Eilanden.
In de jaren zeventig is verder een winkelpromenade ontstaan in de Nieuwendijk, de
Kalverstraat en de Heiligeweg. De omgeving van het Leidseplein is eind 20ste eeuw
gewijzigd en bij het voorm. Huis van Bewaring (1845-'47) is het Max Euweplein
ontstaan. Grote veranderingen staan gepland voor de omgeving van het Centraal
Station, het Binnengasthuisterrein en het tracé van de Noord-Zuidlijn van de metro
(Damrak-Rokin-Vijzelstraat-Vijzelgracht). Het Rokin wordt een wandelpromenade.
Bij het Damrak is de verkeersstroom al wat ingetoomd (herinrichting 1991) en ook
de drukke Prins Hendrikkade zal in de toekomst verkeersluwer worden gemaakt.
De binnenstad van Amsterdam is in haar geheel een beschermd stadsgezicht. In
het navolgende worden de monumentale objecten in het stadsgebied binnen de
Singelgracht behandeld. De objecten in de 19de-eeuwse en vroeg-20ste-eeuwse
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uitbreidingen van de stad komen - met een eigen inleiding - aan bod in de sectie
Amsterdam buiten de Singelgracht.
De (Herv.) Oude Kerk (bij Oudekerksplein 23) [1], oorspronkelijk gewijd aan
St. Nicolaas, is een driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig
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Amsterdam, (Herv.) Oude Kerk

gesloten koor en zijkapellen. Rond 1250 stond hier op een terp al een kapel, die
vermoedelijk in hout was uitgevoerd. Begin 14de eeuw verving men deze kapel door
een driebeukige pseudo-basilicale kerk, die vanaf 1334 als zelfstandige parochiekerk
dienst deed. Deze kerk kreeg rond 1370 een ruimer, vijfzijdig gesloten, koor. De
zijbeuken van het schip werden vervolgens tot circa 1390 vergroot en verhoogd,
waardoor een hallenkerk ontstond. Tegen de zijbeuken bouwde men in de eerste helft
van de 15de eeuw portalen en een eerste Huiszittenmeesterskamer, waarvan delen
van de zijmuren resteren. In 1448-'55 werd het koor verbreed tot een driebeukig
hallenkoor (Snijderskoor, Buitenlandvaarderskoor) en de oude koorsluiting kreeg
een vijfzijdige kooromgang met dwarskappen en topgevels.
Vanaf 1485 vonden grote bouwcampagnes plaats in laat-gotische stijl. Aan beide
zijden van het schip verrezen vier dwarskapellen met topgevels. De meest oostelijke
daarvan hebben een dubbele diepte en kregen daardoor het karakter van een
dwarsbeuk. Die aan de noordzijde is de St.-Joris- of Voetboogschutterskapel (1485).
Die aan de zuidzijde is de St.-Sebastiaans- of Handboogschutterskapel, ontstaan in
1512-'16 bij de vergroting van een oudere kapel (1460) ter plaatse. De andere kapellen
aan de noordzijde zijn de Hamburgerkapel (1493), de Binnenlandvaarderskapel
(1493) en de Weitkoperskapel (1506). Aan de zuidzijde verrezen de Lysbeth
Gravenkapel (1503), de Huiszittenkapel (1503) en de Smidskapel (1515). Tegen de
westmuur van de zuiderzijbeuk bouwde men in 1504 (d) een driezijdig gesloten
doopkapel met netgewelf. In de hoek tussen de St.-Sebastiaanskapel en de overige
zuidelijke kapellen bevindt zich een met stergewelven gedekte tweebeukige librije,
met daarboven de zogeheten IJzeren Kapel, een archiefruimte met ijzeren deuren en
kruisribgewelven. Ten westen van dit bouwdeel verrees gelijktijdig een nieuw
zuidportaal met netgewelf en daarnaast het nieuwe kantoor van de Huiszittenmeesters
(1503, vergroot 1580). De kerkmeesters namen dat kantoor in 1655 in gebruik, waarna
het in 1761 een interieur in Lodewijk XV-vormen kreeg. Het noordportaal werd rond
1510 vernieuwd (traptorentje gereconstrueerd in 1960, netgewelf in 1994).
Aansluitend kwam op de hoek met de St.-Joriskapel de H. Grafkapel tot stand
(1503-'10 (d)) met een opmerkelijk rijk laat-gotisch hanggewelf en aan de buitenzijde
een later toegevoegde geveltop voorzien van een aedicula met pseudo-corinthische
kapitelen in vroege renaissance-stijl (circa 1545).
Het schip werd in 1510 (d) verhoogd met een lichtbeuk met grote lancetvensters
in hoge topgevels. De verhoging van de viering, bekroond door een houten dakruiter,
kwam in 1554 tot stand, waarna de verhoging van het koor in 1560 werd voltooid.
Voor de bouwwerkzaamheden aan het koor sloopte men de gewelven en de
dwarskappen van de kooromgang en deze werden nadien herbouwd. In 1551-'52 (d)
verrees aan de noordzijde van het koor de Mariakapel, mogelijk onder leiding van
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steenhouwer Hendrik van de Berg. De consoles onder de kap vertonen hier vroege
renaissance-vormen. Aan de oostzijde van de Mariakapel bouwde men in 1571 de
met vroeg-maniëristische details uitgevoerde Collegekamer.
De sinds de Alteratie in 1578 door protestanten gebruikte kerk is aan de buitenkant
overwegend laat-gotisch van stijl en is deels bekleed met Gobertangesteen en deels
uitgevoerd in baksteen met natuurstenen speklagen. De venstertraceringen en diverse
decoratieve elementen (hogels, kruisbloemen) zijn aangevuld bij de restauraties van
de kerk in 1955-'78 en 1994-'97.
Het interieur wordt grotendeels gedekt door houten tongewelven met trekbalken
op korbeelstellen. De gewelven zijn opgenomen in sporenkappen met makelaars en
middenfliering. De oudste kappen zijn die van de zijbeuken van het schip (1390 (d)),
de overige dateren uit de bouwfasen tussen 1455 en 1560. De kap van het hoogkoor
(circa 1560) is tevens voorzien van gordingen en horizontale ribben. De gewelven
zijn rijk versierd met gesneden gewelfschotels, figuren op de kap- en muurstijlen en
gebeeldhouwde natuurstenen consoles. Eén van de oudste figuren is die van St.
Jacobus staande op een console (1455, Buitenlandvaarderskapel). Naast decoratieve
schilderingen op de ribben, trekbalken en korbelen zijn de gewelven in de velden
voorzien van randschilderingen, wapens, afbeeldingen van heiligen en andere
religieuze voorstellingen, waaronder de bisschopswijding van St. Maarten, de
Bewening van Christus door Maria, de Man van Smarten en de Verrezen Christus.
Deze schilderingen zijn in vier perioden aangebracht tussen circa 1460 en 1510-'17.
Boven de scheibogen bevindt zich een schijntriforium. De in Ledesteen uitgevoerde
zuilen in het schip (1390) hebben vroege Brabantse koolbladkapitelen (twee
bladkransen). De zuilen in het koor (circa 1450) worden bekroond door rijkere,
gepolychromeerde kapitelen en de schachten zijn voorzien van tapijtschilderingen
met wapentjes (1510-'20). In de geschilderde cirkels daaronder zijn resten van
wijdingskruisen te herkennen (oudste circa 1460), soms met banderollen en gotisch
schrift. De scheibogen tonen een randschildering dan wel een voorstelling van engelen
die zwaaien met wierookvaten.
Tot de inventaris behoren koorbanken met misericordes (1480-'90), een houten
koorschot (deels circa 1450) en een door Jan Pietersz vervaardigde eiken preekstoel
met snijwerk van Nicasius van Eyckelsbeeck (1643). Het koorhek (1681) werd
ontworpen door Adriaen Cuyper, die ook het snijwerk uitvoerde, en vervaardigd
door Adriaen de Jonge met koperen tralies van geelgieter Gillis Wybrants.
Uit de 17de eeuw dateren verder enkele maniëristische regerings-, schepen- en
kerkmeestersbanken met luifels (1620, 1625, 1645) en twee uit de in 1908 gesloopte
Nieuwezijds Kapel afkomstige
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rijk gesneden tochtportalen (waarvan één uit 1621). Het kleine orgel in de
noorderzijbeuk, oorspronkelijk gebouwd in 1658 door Jacobus Galtusz van Hagerbeer,
heeft een gesneden orgelkast van H.W. Schonat en door Cornelis Brizé beschilderde
luiken met een stilleven van muziekinstrumenten (binnenwerk 1965). Op een galerij
met pilasters en decoraties door steen- en beeldhouwer Jurriaan Westerman staat het
door Christian Vater gebouwde hoofdorgel uit 1724 (verbouwd 1738-'42, Johann
Caspar Muller, en 1869-'70, C.F.G. Witte). Verder is er in het koor nog een
kabinetorgel van Detlef Onderhorst (1767).
De kerkvloer is belegd met natuurstenen grafzerken (eind 14de eeuw tot 1865) en
er zijn diverse interessante grafmonumenten. De marmeren epitaaf (1609) voor
admiraal Jacob van Heemskerck († 1607) - overlevende van de overwintering op
Nova Zembla - wordt toegeschreven aan Hendrick de Keyser. Verder zijn er een
gepolychromeerd houten gedenkteken voor Cornelis Jansz de Haen († 1633), het
door Artis de Witt gebeeldhouwde praalgraf van Abraham van der Hulst († 1666)
en de door Rombout Verhulst uitgevoerde rijke epitafen voor de vice-admiralen
Willem van der Zaan († 1669) en Isaac Zweers († 1673). De Mariakapel heeft nog
drie gebrandschilderde ramen uit 1555. Voor de door Digman Meynaertsz uitgevoerde
voorstellingen van de Annunciatie en de Aanbidding door de Herders worden de
ontwerpen toegeschreven aan Lambert van Noort; het derde glas (Sterfbed van Maria)
wordt toegeschreven aan Dirck Crabeth. In de kooromgang bevindt zich een raam
uit 1656, gewijd aan de Vrede van Munster (1648). Dit raam werd vervaardigd door
Pieter Jansz en Hendrick Velthoen, vermoedelijk naar onwerp van Jan Gerritsz van
Bronckhorst. In 1654 maakten zij ook een raam in het Buitenlandvaarderskoor met
de wapens van alle burgemeesters vanaf 1578 (aangevuld tot 1757). Op een door
M.E. de Angelis en zijn zoon in 1759 geleverd tweede burgemeestersglas
(Snijderskoor) is deze traditie voortgezet tot 1807. Dit raam toont ook een voorstelling
van de stamboom van Maria. De Angelis herstelde verder het Vroedschapsvenster
(1761). Tussen 1894 en 1911 zijn de glazen gerestaureerd door atelier ‘'t Prinsenhof’
uit Delft en vanaf 1961 opnieuw door atelier Bogtman uit Haarlem.
De toren heeft vier geledingen en wordt bekroond door een achtzijdige lantaarn
en een opengewerkte spits met ui-vormige top. De drie (later ommetselde) onderste
torengeledingen stammen uit het eerste kwart van de 14de eeuw. In 1565 kreeg de
toren de vierde geleding en de houten lantaarn. Deze lantaarn is waarschijnlijk
ontworpen door landmeter en beeldhouwer Joost Jansz Bilhamer en toont zowel
laat-gotische als vroeg-renaissancistische elementen, waaronder de aedicula als
omlijsting van de wijzerplaten. Wegens ernstige scheefstand moest de toren in
1724-'38 naar plannen van Willem van Diede opnieuw worden onderheid en versterkt.
De onderste torengeledingen voorzag men van een ommanteling. Daarbij kregen de
gevels uiteindelijk een eenvoudigere afwerking dan ontworpen door Van Diede. De
oude gevelgeleding met laatgotische spitsbogen werd gewijzigd in een geleding met
rondbogen en pilasters in classicistische stijl. In de lantaarn van de in 2001 opnieuw
herstelde toren hangt een carillon van 38 klokken, waarvan er veertien zijn gegoten
door Francois Hemony (1656). Van de luidklokken dateert de oudste uit 1505. Twee
zijn er gegoten door Hemony (1659) en de andere zijn van Claude Fremy (1689) en
Pieter Seest (1771). Het uurwerk is vervaardigd door Wouter Geurtsz (1619).
Tegen de kerk staan rondom woningen. De meesten daarvan zijn 18de-eeuwse
dwarse huizen met schilddaken, zoals Oudekerksplein 13 en 17 aan weerszijden van
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de toren en Oudekerksplein 19 en 25 aan de zuidzijde van de kerk. De met zadeldak
uitgevoerde woning Oudekerksplein 23 is mogelijk ouder (17de-18de eeuw). De
panden Oudezijds Voorburgwal 70-78 tegen de oostzijde van de kerk stammen uit
het derde kwartaal van de 18de eeuw.
De Nieuwe Kerk (NZ Voorburgwal 143) [2], oorspronkelijk gewijd aan
O.L.-Vrouwe en na 1452 aan St. Catharina, is een driebeukige basilicale kruiskerk,
voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met omgang en straalkapellen. Aan de
westzijde bevindt zich de aanzet van een toren. De bouw begon vermoedelijk kort
na 1380 op een terrein van Willem Eggert, thesaurier van graaf Willem VI. Het koor
met omgang en het transept waren voltooid bij de inwijding in 1408. Een eerste
uitbreiding vond in 1414-'18 plaats aan de zuidzijde van de kooromgang met een
grafkapel voor Eggert en een sacristie (nu Sillskapel). Na het herstel van de schade
van de stadsbrand van 1421 verrezen rond 1435 het schip en de zijbeuken. De kerk
bleef nagenoeg onbeschadigd bij de stadsbrand van 1452.
Een tweede grote bouwcampagne volgde in de tweede helft van de 15de eeuw met
de verhoging van de middenbeuken en de verlenging van het zuidtransept. Rond
1500 werden de straalkapellen en de zijkapellen bij het koor toegevoegd, evenals de
kapellen bij de twee traveeën ten westen van het transept. Ten slotte volgde in
1538-'44 de uitbouw en verhoging van het noordtransept. Daar paste men
vroeg-renaissancistische details toe, zoals gecanneleerde pilasters, schelpmotieven
en driehoekige frontons. Het koor en het zuidtransept zijn bekleed met
Gobertangesteen. De overige gevels zijn uitgevoerd in baksteen met natuurstenen
speklagen. De kerk werd in laat-gotische vormen hersteld na een brand in 1645.
Vanaf 1647 verrees in zandsteen de aanzet voor een westtoren in classicistische stijl
met gotische elementen, mogelijk naar plannen van Jacob van Campen. Toen de
onderbouw met zware overhoekse pijlers en een spitsboogdoorgang gereed was,
staakte men de bouw in 1652 (westzijde gesloopt 1783).
In 1814 kreeg de Nieuwe Kerk de bestemming van nationale kerk, toen met de
nieuwe grondwet de monarchie werd ingesteld. Sindsdien zijn hier de vorsten van
het huis van Oranje ingehuldigd. De eerste restauraties vonden plaats in 1892
(noordgevel) en in 1907-'12 door C.B. Posthumus Meyjes. Bij een algehele restauratie
in 1959-'80, onder leiding van C. Wegener Sleeswijk en bijgestaan door D. Verheus,
is onder meer de lichtinval verbeterd door sloop of verlaging van de omliggende
bebouwing. Verder is toen de noordoostelijke driezijdige kapel bij de H. Kruiskapel
historiserend gereconstrueerd en is tegen de zuidelijke koorkapellen een nieuw pand
opgetrokken
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(Ministeriegebouw, nu café). Sinds 1980 heeft de kerk een culturele functie ten
behoeve van tentoonstellingen en andere evenementen.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven (na 1645) met trekbalken op
korbeelstellen; deze rusten op gebeeldhouwde consoles en hebben vergulde, gesneden
sleutelstukken. In de viering rusten de trekbalken op houten cherubijnen. De zijbeuken
en de kapellen hebben stenen kruisribgewelven (na 1645). In de lichtbeuk lopen de
vensters door tot vlak boven het triforium. De toepassing van bundelpijlers met
koolbladkapitelen - een enkele bladkrans in het koor, een dubbele in het schip - toont
de invloed van de Brabantse gotiek. Op twee koorzuilen, ter plaatse van het vroegere
sacramentshuis, zijn schilderingen met engelen zichtbaar. Van vóór de brand van
1645 dateren de vroeg-renaissancistische afsluiting van de H. Kruiskapel (1551,
1558) en de hekken van de Boelenskapel en de Drapenierskapel (circa 1550). Verder
de hekken uit circa 1620 van de Meeus- en Metselaarskapel (koor zuidoostzijde) en
de Eggert- en Schutterskapel (koor zuidzijde). Het in geel koper en wit en zwart
marmer uitgevoerde koorhek werd in 1647-'50 vervaardigd door Johannes en Jacobus
Lutma. Uit de tweede helft van de 17de eeuw is het portaal van de middelste koorkapel
(Metselaarskapel). De rijke preekstoel, voorzien van een klankbord met torenachtige
opbouw, werd in 1649-'64 gesneden door Albert Jansz Vinckenbrinck. Enkele
herenbanken rond de kolommen dateren ook uit die periode. Johann Wolfgang
Schonat begon in 1652 met de bouw van het orgel, dat in 1655 werd voltooid door
Roelof Barentsz Duyschot en zijn zoon Johannes (gerestaureerd 1975-'81). De
orgelkast, ontworpen door Jacob van Campen in samenwerking met schilder Jan
Gerritsz van Bronckhorst en beeldhouwer Artus Quellinus, is versierd met
voorstellingen van muziek en dans en de geschiedenis van koning David. In 1668
heeft Jacobus Galtusz van Hagerbeer het orgel uitgebreid met een bovenwerk. Het
instrument is in 1975-'81 gerestaureerd. Het 16de-eeuwse koororgel bleef bij de
brand in 1645 gespaard omdat het in revisie was bij Van Hagerbeer (1645-'48). Na
de Alteratie (1578) bleef het koor tot 1865 de meest gewilde plaats voor begravingen.
Hier bevinden zich onder meer de graven van de dichters Joost van den Vondel en
P.C. Hooft, de burgemeesters C.P. Hooft en Jan Six en medicus Nicolaes Tulp. In
de koorapsis staat het in wit, zwart en rood marmer uitgevoerde praalgraf van admiraal
Michiel Adriaensz de Ruyter († 1676), vervaardigd in 1681 door Rombout Verhulst.
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Het praalgraf van zeeheld Jan van Galen († 1653) werd ontworpen door Artus
Quellinus en uitgevoerd door Verhulst in samenwerking met Willem de Keyser.
Andere grafmonumenten voor zeehelden zijn die voor J.H. van Kinsbergen († 1819;
uitgevoerd 1821, P.J. Gabriël) en J.C.J. van Speyk († 1831; uitgevoerd C. en J.F.
Sigault naar ontwerp van J. de Greef). Verder zijn er verschillende epitafen, zoals
die voor Willem Eggert († 1417), Joost van den Vondel († 1679; geplaatst 1772),
schout-bij-nacht W.I.B. Bentinck († 1781; ontwerp Anthonie Ziesenis) en Isaäk da
Costa († 1860; gemaakt 1906). Van het grote venster in het noordtransept is het
onderste deel een in 1645-'50 door Jan Gerritsz van Bronckhorst gebrandschilderde
voorstelling van Willem IV van Henegouwen, die in 1342 de
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stad haar wapen verleende. Het bovengedeelte is in 1959-'80 aangebracht naar ontwerp
van H. op de Laak. Ook de kapellen aan de zuidzijde van het koor bevatten fragmenten
van door Bronckhorst vervaardigde glazen (1646 en 1649). Het zuidtransept heeft
een door O. Mengelberg ontworpen en door J.L. Schouten uitgevoerd raam ter ere
van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. Ontworpen door W. van
Konijnenburg en vervaardigd door J. Nicolas zijn de twee in 1938 in de noordbeuk
van het schip aangebrachte ramen die het veertigjarig regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina memoreren.
De oudste van de tegen de kerk aangebouwde panden is de voorm. diaconie
(Gravenstraat 17) uit 1642 met een ionische pilastergevel in classicistische stijl. De
verdieping uit 1723 heeft men gesloopt bij de restauratie in 1959-'80. Uit het derde
kwart van de 17de eeuw dateren Nieuwezijds Voorburgwal 129-133 en uit de 18de
eeuw de pandjes tegen het noordtransept. Het met plat dak uitgevoerde 19de-eeuwse
brede pand Nieuwezijds Voorburgwal 127 heeft een houten pui met erkervormige
uitstalkasten. Tussen twee straalkapellen is in 1980 het winkeltje Gravenstraat 15
opgetrokken in 18de-eeuwse trant.
De Engelse Presbyteriaanse kerk (Begijnhof 48) [3] is een tweebeukige kerk
met driezijdig gesloten koor en een slanke toren van vier geledingen met
portaaluitbouw en ingesnoerde spits. In 1417 werd hier een eenbeukige kapel
gebouwd, gewijd aan Maria, Johannes de Doper en de heilige Ursula (na 1421). In
de noordmuur herinneren de boven elkaar geplaatste vensters aan de oude situatie
als dubbelkerk met inwendig een ‘nonnengalerij’. Na de Alteratie (1578) kwam de
kerk leeg te staan, om in 1607 door Engelse en Schotse calvinisten in gebruik te
worden genomen. In 1665 breidde men de kerk uit met een zuidbeuk. Bij een
ingrijpende vernieuwing van de noordgevel in 1727 veranderden de spitsboogvensters
in rondboogvensters. In de 19de eeuw kreeg het gebouw een buitenbepleistering. Er
zijn restauraties uitgevoerd in 1912, 1937 (ontpleistering toren) en 1974-'76.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. De
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laat-17de-eeuwse preekstoel heeft houten panelen (1898) van E. van der Tuuk naar
ontwerp van P. Mondriaan. De koperen lezenaar (1689) werd geschonken door
koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary Stuart. Uit de 18de eeuw bevat
de kerk een archiefkast, twee herenbanken - de ene in Lodewijk XVI-stijl en de
andere met een uurwerk - en een door Jacob Hulstman vervaardigde orgelgalerij en
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orgelkast in Lodewijk XV-stijl (1753). Het instrument is rond 2000 herbouwd naar
het originele ontwerp van Christiaan Muller. Verder is er een grafzerk voor de schilder
Ch.H. Hodges († 1837). Het gebrandschilderde venster in het koor werd in 1920
geschonken door E. Bok ter herinnering aan het vertrek van de Pilgrim Fathers naar
Amerika (1620).
De voorm. St.-Olofs- of Oudezijdskapel (Zeedijk 2a) [4] is een driebeukige
hallenkerk voorzien van een dakruiter en tuitgevels met hoge spitsboogvensters. Het
zuidwestelijke deel van de kerk verrees tweede kwart 15de eeuw ten behoeve van
Noorse zeelieden en werd rond 1500 uitgebreid met een H. Grafkapel en een tweede
dwarskapel. Na de Alteratie (1578) diende het gebouw tot 1615 als koopmansbeurs.
In 1644-'45 heeft men de kerk aanzienlijk vergroot in classicistische stijl (met gotische
elementen) en ingericht voor de protestantse eredienst. Daarbij verdween de H.
Grafkapel en ontstond een hallenkerk. Dit werk werd vermoedelijk uitgevoerd door
Pieter Michielsz en Philip de Vos. Aan de zuidzijde (Nieuwebrugsteeg) staan twee
dorische zandstenen poortjes (gedateerd 1620 en 1671), de hoofdingang aan de
Zeedijk is een van elders overgebrachte zandstenen poort (circa 1620, toegeschreven
aan Hendrick de Keyser). Na de sluiting in 1917 kreeg de kerk diverse andere functies.
Het gebouw is in 1966 geheel uitgebrand. De dakruiter is gereconstrueerd bij de
herinrichting als conferentiecentrum (1992).
De Agnietenkapel (OZ Voorburgwal 231) [5] is een eenbeukige kerk met recht
gesloten gesloten koor en een dakruiter, gebouwd in 1470 als onderdeel van het
Agnietenklooster (gesticht 1397) en oorspronkelijk ingericht als dubbelkerk met
‘nonnengalerij’. Van 1578 tot 1632 diende het gebouw, waarvan kap en tongewelf
uit de bouwtijd bewaard zijn, waarschijnlijk als pakhuis. Bij een verbouwing in
1631-'32 tot ‘Atheneum Illustre’ heeft men de nonnengalerij over de gehele verdieping
doorgetrokken. Aan
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de zijde van het voorplein plaatste men toen een van de stadstimmerwerf afkomstig
maniëristisch poortje met gebosseerde dorische pilasters (jaartal 1571 gewijzigd tot
1631). De eerste hoogleraren aan het Atheneum waren Gerardus Johannus Vossius
en Caspar Barlaeus. Het gebouw diende voor academische plechtigheden en na het
vertrek van het Athenaeum naar het Doelengebouw aan de Singel in 1862 was het
tot 1913 een lagere meisjesschool. Vanaf een restauratie in 1919-'21 (A.A. Kok)
behoort het gebouw weer aan de universiteit en nu is er het Universiteitsmuseum
‘De Agnietenkapel’ gevestigd (gerestaureerd 2005). Het naastgelegen voorm.
kantoorgebouw Purperhoedenveem (OZ Voorburgwal 229; 1909, P. Heyn) is in
1999 bij het museum getrokken.
De Waalse kerk (OZ Achterburgwal 159) [6] is een driebeukige kerk met driezijdig
gesloten koor. De Oude Walenkerk werd eind 15de eeuw gebouwd (gewijd 1496)
als eenbeukige kloosterkerk voor de in 1409 gestichte congregatie van Paulusbroeders
(franciscanen tertiarissen). Vermoedelijk nog in de 15de eeuw verrees de noordbeuk.
Na de Alteratie was het gebouw vanaf 1597 in gebruik bij Franstalige calvinisten,
die waren gevlucht uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk. In 1616 kreeg de
kerk galerijen en werd de ingang verplaatst naar Oude Hoogstraat 22. Daar staat een
door Hendrick de Keyser vervaardigde maniëristische zandstenen poort met pilasters,
een fries met ‘fleur de lis’ en het stadswapen in een gebroken fronton. De voorgevel
van het schip heeft een classicistisch ingangsportaal uit 1647. De zuidbeuk werd in
1661 toegevoegd. Bij een ingrijpende opknapbeurt in 1890-'92 (J.W. Meijer) werd
de voorgevel vernieuwd en heeft men de galerijen in de zijbeuken verwijderd. Verder
is de kerk gerestaureerd in 1990-'92 (C.O. Bouwstra).
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. Van de in
de 17de eeuw ingebouwde galerijen resteert de westelijke galerij. De kerk bevat een
marmeren gedenkplaat voor bioloog Johannes van Swammerdam († 1680). De
orgelkast en enig pijpwerk uit 1680 van Nicolas l'Anglez werd door Christian Muller
gebruikt bij de vergroting van het orgel in 1734. Het toen aangebrachte rugpositief
is gesneden door Jan van Logteren. De luiken dateren van een restauratie in 1965.
De voorm. (Herv.) Zuiderkerk (Zandstraat 17) [7] is een recht gesloten
driebeukige pseudo-basilicale kerk met op de zuidwesthoek een ingebouwde toren.
Deze kerk verrees in 1603-'11 naar een maniëristisch ontwerp van Hendrick de Keyser
en heeft grote roosvensters bij de voor- en de achtergevel. De van zware steunberen
voorziene zijbeuken zijn op twee plaatsen transeptachtig verhoogd tot afgeknotte
tuitgevels met frontons, voluten en balustraden. De toren kwam in 1614 gereed met
drie geledingen, een zandstenen achtkant met lantaarn en vrijstaande ionische zuilen,
en een bekroning met houten lantaarn en uurwerk-aedicula. In de toren hangen een
uit de Oude Kerk afkomstige klok van Wilhelmus en Jasper Moer (1511) en twee
door Francois Hemony gegoten klokken (1659). De laatste was ook verantwoordelijk
voor de klokken van het carillon (1656). Na de sluiting als kerk in 1929 heeft het
gebouw wisselende bestemmingen gehad. Een restauratie is uitgevoerd in 1976-'79.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken op
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zware kroonlijsten. De afscheiding met de zijbeuken wordt gevormd door toscaanse
zuilen en met klassieke cassetten versierde rondbogen. In de kerk bevindt zich het
graf van bouwmeester Hendrick de Keyser († 1621). In 1988 heeft men in de kerk
een metalen inbouw geconstrueerd naar plannen van H. Hagenbeek, waarna hier na
herinrichting (1999; J. Heeswijk) het informatiecentrum over ruimte, bouwen en
wonen is gevestigd. Op het voorm. kerkhof (1602) staat tegen de oostelijke kerkmuur
de grafkelder van Isaäk Hartman en zijn echtgenote J.H. Roodenburg (1678, zerk
1775). Het kerkhof is toegankelijk is via een in 1985 aan de St.-Antoniebreestraat
herplaatst poortje (circa 1610), toegeschreven aan Nicholas Stone, leerling en
schoonzoon van De Keyser.
De (Herv.) Noorderkerk (Noordermarkt 44-48) [8] is een centraalbouw in de
vorm van een Grieks kruis met in de hoeken lagere aanbouwen (dienstwoningen).
De aanbouw aan de zuidwestzijde bevat de entree. Op de kruising staat een vierkante
dakruiter met opengewerkt achtzijdig koepeltje. Hierin hangen een door Johannes
Meurs
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gegoten klok (1621) en een klok van Pieter Seest (1778). De kerk verrees in 1620-'23
in maniëristische stijl naar plannen van Hendrick de Keyser en stadstimmerman
Hendrick Jacobsz Staets. Na De Keyser's dood (1621) werd het voltooid onder leiding
van zijn zoon Pieter Staets en stadsmetselaar Cornelis I Danckerts de Rij. De in de
loop van de 17de eeuw tot stand gekomen driehoekige uitbouw aan de oostzijde
bevat de kerkmeesterskamer. Restauraties zijn uitgevoerd in 1844 (P.J. Hamer) en
1993-'98 (W. Kramer). De kerk heeft nu zowel een religieuze als een culturele functie.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken en
korbeelstellen, rustend op vier vrijstaande zandstenen pijlers en toscaanse zuilen. De
kleine driehoekige ruimten in de hoeken tussen de armen hebben stenen gewelven.
Tot de overwegend 19de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel
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(1844) op marmeren voet (mogelijk circa 1623) en een door H. Knipscheer gebouwd
orgel (1849).
De (Herv.) Westerkerk (Prinsengracht 279) [9] is een recht gesloten driebeukige
basilicale kerk met twee dwarsbeuken en een hoge westtoren. Deze monumentale
kerk werd in 1620 in maniëristische stijl ontworpen door Hendrick de Keyser en na
zijn dood in 1631 voltooid door zijn zoon Pieter en stadsmetselaar Cornelis I
Danckerts de Rij. Het ontwerp is een verdere uitwerking van dat voor de Zuiderkerk.
De gevels hebben zware steunberen en natuurstenen vensteromlijstingen. Met name
de eindgevels en de transeptgevels vallen op door de rijke maniëristische decoratie
met ionische halfzuilen, voluten, vazen en frontons. Enkele maniëristische poortjes
geven toegang tot de kerk. Het poortje aan de zuidzijde heeft een reliëf voorstellende
het Oude en het Nieuwe Verbond. De toegang tot het voorm. kerkhof (Prinsengracht
277) wordt gevormd door een poortje met een reliëfvoorstelling van treurende putti,
vervaardigd door Pieter de Keyser. De kerk is gerestaureerd in 1984.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven in hoofdbeuk en transepten,
en door stenen kruisgewelven in de zijbeuken. De wit gepleisterde wanden van de
hoofdbeuk zijn van boven naar beneden voorzien van een zware kroonlijst, zandstenen
pilasters, een doorlopend dorisch hoofdgestel en door ronde scheibogen gekoppelde
dorische drielingzuilen. Tot de inventaris uit circa 1630 behoren de preekstoel, de
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banken en de tochtportalen. Verder bevat de kerk een door Roelof Barentsz en zijn
zoon Johannes Duyschot gebouwd orgel
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(1686; uitgebreid 1727, Christian Vater), waarvan de orgelkast is voorzien van
beelden (Geloof, Hoop en Liefde) en door Gerard de Lairesse beschilderde luiken
met voorstellingen van de vier evangelisten en van David en Salomon. Een
gedenksteen (1906) memoreert de in de kerk begraven kunstschilder Rembrandt van
Rijn († 1669).
De Westertoren kwam pas in 1637 gereed. De drie torengeledingen gaan over in
een zandstenen vierkant met dorische pilasters en daarboven twee met lood beklede
geledingen met hoekzuilen (ionisch en corinthisch) en een bekroning in de vorm van
een keizerskroon (behorend bij het wapen van Amsterdam). In de toren hangen een
door Assuerus Koster gegoten klok (1636), twee klokken van François Hemony
(1658) en een klok van Claude Fremy (1686). Het speelwerk en carillon van Hemony
(1658) is in 1959 deels vernieuwd en uitgebreid.
De voorm. Remonstr. kerk (Keizersgracht 102) [10], ook wel ‘De Rode Hoed’
genaamd, is een driebeukige hallenkerk uit 1630, gebouwd als huiskerk achter de
panden Keizersgracht 102-108 op de fundamenten van een hoedenfabriek. De muren
werden rond 1700 versterkt met steunberen; die aan de noordzijde pas in 1772. Het
dak van de middenbeuk heeft men in 1876 verhoogd en voorzien van een lichtkap.
In 1881 werd Keizersgracht 102 verbouwd tot vestibule, met een koetsenstalling op
de begane grond en met een nieuwe voorgevel in eclectische rondbogenstijl. Vanaf
1959 dient de kerk als oefenruimte voor het Amsterdams Conservatorium en sinds
circa 1990 is ze tevens een cultureel centrum.
Het interieur bestaat uit een houtskeletbouw met houten tongewelven en is aan
drie zijden voorzien van dubbele galerijen op toscaanse, dorische en ionische zuilen.
Tot de inventaris uit circa 1630 behoren de preekstoel, de betimmering en de banken.
Verder is er een door Thomas Weidtman vervaardigde orgelkast (1719-'23; instrument
1909). Van de panden aan de gracht was Keizersgracht 100 vanaf 1801 in gebruik
als Remonstr. weeshuis en later als kosterswoning. Keizersgracht 104, met de
gevelsteen ‘De Rode Hoed’, was in 1619 eigendom van hoedenmaker Hans Lenartsz
de Jonge. Keizersgracht 108 (1736) diende lange tijd als predikantenwoning.
De Oude Luth. kerk (Singel 411) [11] is een driebeukige kerk op onregelmatige
plattegrond, met twee tuitgevels aan het Singel. Aan de Spuizijde heeft men de
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noorderzijbeuk met twee hoge vensters en tuitgevels transeptachtig verhoogd. Deze
kerk kwam in 1632-'33 tot stand, mogelijk naar plannen van Pieter de Keyser. Rond
1774-'75 werden de huidige rondboogvensters aangebracht. Na herstellingen in 1837
en 1905 is de kerk gerestaureerd in 1924-'25 (A.A. Kok). Het gebouw dient sinds
1961 tevens als aula van de Universiteit van Amsterdam en is daarvoor in 1984
aangepast.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Dubbele galerijen op
toscaanse, dorische en ionische zuilen omsluiten het middenvierkant van het schip.
Tot de inventaris behoren een preekstoel (circa 1640) en een door J.F. Witte gebouwd
orgel (1885). De grisailles met allegorische figuren (de Lutherse deugden) op de
balustrade boven de preekstoel zijn vermoedelijk geschilderd door Hendrick Tiedeman
(1692).
De Doopsgez. kerk ‘Bij 't Lam’ (Singel 450-454) [12] ligt achter een pand met
maniëristische trapgevel (1642). Deze huiskerk werd in 1639 gebouwd ten behoeve
van de Vlaamse, de Friese en de Hoogduitse mennonieten en is genoemd naar de
aangrenzende brouwerij 't Lam. Bij een ingrijpende verbouwing in 1839-'41 (M.G.
Tétar van Elven) heeft men het dak vernieuwd. Sindsdien is de kerk ook bereikbaar
via een voorhof met ijzeren hek (Herengracht 431). De gepleisterde neoclassicistische
gevel valt op door de sterk vooruitspringende hoekpartijen.
Het interieur wordt gedekt door een gestuct tongewelf (1839-'41) en is voorzien
van dubbele 17de-eeuwse galerijen op toscaanse zuilen. Tot de inventaris behoren
een preekstoel (eind 18de eeuw) en een orgelkast met frontpijpen van Johannes
Stephanus Strümphler (1777; binnenwerk 1930).
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De voorm. Doopsgez. kerk ‘De Zon’ (Singel 118) [13] is een huiskerk met houten
tongewelf en galerijen op dorische zuilen, ingericht in 1664 in het bestaande huis
‘De Vergulde Zon’ door afgescheiden leden van de kerk ‘Bij 't Lam’. Na de hereniging
(1823) kwam in het pand een veilinghuis. De gevel heeft men rond 1875 verhoogd
met een mezzanino en fronton.
De voorm. R.K. schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder (OZ Voorburgwal 40)
[14], gewijd aan St. Nicolaas, is een van de weinige nog resterende katholieke
huiskerken in Amsterdam. Een in oorsprong 16de-eeuws pand ter plaatse werd in
1655 gekocht door metselaar Willem Jacobsz van der Gaffel en timmerman-houtkoper
Gijsbert Cruijf en vervolgens vermoedelijk geheel vernieuwd tot een voorhuis

Amsterdam, R.K. schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder, interieur

met twee achterhuizen. Jan Hartman kocht dit pand in 1661 en liet het in 1661-'63
verbouwen tot een winkel met kantoor. In het achtergedeelte werd een representatieve
zaal in classicistische stijl ingericht met een marmeren schouw en een beschilderd
cassetteplafond. Op de tweede en derde verdieping liet hij de kerkzaal met omlopende
dubbele galerij inrichten. In 1737 werden de zaal en de kerkruimte ingrijpend
verbouwd door priester Ludovicus Reiniers. Begin 19de eeuw heeft men de halsgevel
aan de voorzijde veranderd in een puntgevel. De parochie is in 1887 verhuisd naar
de St.-Nicolaaskerk en sinds 1888 bevat het pand het Museum Amstelkring
(gerestaureerd 1919, 1939 en 1965). Tot de oude kerkinventaris behoren een barok
hoofdaltaar, een preekstoel (eerste helft 18de eeuw), vier altaarstukken (1670-1750)
en een door Hendrik Meijer gebouwd orgel (1794).
De (Herv.) Amstelkerk (Amstelveld 2) [15] is een vierkante houten kerk met
aanbouwsels, opgericht in 1668-'70 door timmerman Jacob Martsz en bedoeld als
tijdelijke noodkerk. Het ontwerp was waarschijnlijk van Daniël Stalpaert. Dit gebouw
met houtskelet heeft de vorm van een vierkante centraalbouw met een hoger
middengedeelte op twaalf stijlen en daaromheen lagere zijbeuken. De stenen
aanbouwen zijn toegevoegd en/of verbouwd in 1673, 1685, 1740 en 1764. Grotere
verbouwingen vonden plaats in 1755-'65 en in 1840-'42. Die laatste verbouwing
gebeurde naar ontwerp van H. Springer, maar werd gewijzigd door C. Alewijn en
voltooid door P.J. Hamer. Het interieur werd in neogotische stijl vernieuwd, waarbij
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de zijbeuken houten gewelven kregen. In 1892 kreeg de middenruimte een vlak
plafond. De kerk bevat een door J. Bätz gebouwd orgel (1843) met een door H.
Springer ontworpen kast. Bij een kerkrestauratie in 1988-'90 is een deel van het
gebouw tot restaurant en kantoren verbouwd.
De voorm. Nieuwe of Ronde Luth. kerk (Singel 11) [16] is een ronde koepelkerk,
waarvan het koperen dak wordt bekroond door een lantaarn met de Lutherse zwaan.
De van de Singel afgewende helft is omgeven door een ruime omgang met galerijen.
Het exterieur toont boven de hoge plint een pilastergeleding met dorisch hoofdgestel
en attiek. Deze kerk verrees in 1668-'71 naar een strak-classicistisch ontwerp van
Adriaan Dortsman. Na brand in 1822 volgde in 1823-'27 de herbouw naar plannen
van T.F. Suys en J. de Greef. In 1935 werd de kerkelijke functie opgeheven. Het
gebouw is gerestaureerd in 1968-'69 en in 1975 ingericht als het
congrescentrum-concertzaal (1993 hersteld na brand).
Het interieur wordt gedekt door een koepel, die bij de herbouw in 1823-'27 is
voorzien van cassetten. Bij die herbouw heeft men de dorische zuilenorde van de
galerijen gewijzigd in ionische stijl. Door Suys ontworpen zijn de preekstoel en de
orgelkast (beelden P.J. Gabriël) van het door J. Bätz gebouwde orgel (1830).
De voorm. (Herv.) Oosterkerk (Kleine Wittenburgerstraat 1) [17] is een
centraalbouw in de vorm van een Grieks kruis, met lagere zijruimten tussen de armen
en een uitspringende ingangspartij.
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Amsterdam, (Herv.) Amstelkerk

Deze classicistische kerk kwam in 1669-'71 tot stand naar plannen van Daniël
Stalpaert, wellicht met medewerking van Adriaan Dortsman. De kruising wordt
bekroond door een achtzijdig koepeltorentje met daarin een door Pieter Hemony
gegoten klok (1671). De uitzwenkende steunberen van de kerk zijn geïnspireerd op
een eind-17de-eeuwse reconstructie van de tempel van Salomo; dit motief werd
eerder door Jacob van Campen toegepast bij de Haarlemse

Amsterdam, Nieuwe of Ronde Luth. kerk

Nieuwe Kerk (1645-'49). Ingrepen ten behoeve van de stabiliteit heeft men uitgevoerd
in 1792 (verankering) en 1905. De kerk is tot 1962 als zodanig in gebruik gebleven
en is gerestaureerd in 1979-'85 (P.H. van Rhijn).
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven, gedragen door vier
kruisingspijlers met ionische pilasters. De lagere hoekruimten hebben stenen
kruisgewelven. Tot de inventaris behoren een preekstoel (circa 1670) en een uit de
in 1908 gesloopte Nieuwezijds Kapel afkomstig orgel van P. van Oeckelen (1871).
Bij de restauratie zijn lage transparante kantoor- en vergaderruimten ingebouwd.
De R.K. Mirakelkapel ‘H.H. Joannes en Ursula’ (Begijnhof 29) [18] is een
driebeukige kerk op trapeziumvormige plattegrond. De knik in de voorgevel en de
achtergevel (NZ Voorburgwal) laat zien dat in 1671 twee bestaande huizen tot
huiskerk zijn verbouwd als opvolger van de in 1607 door de Engelsen in gebruik
genomen Begijnhofkerk. De plannen voor de verbouwing waren van Philips
Vingboons. De kerk werd het centrum van de devotie voor het Mirakel van
Amsterdam, dat daarvoor in de Nieuwezijds Kapel werd vereerd. De huidige vensters
dateren uit circa 1820 en het ingangsportaal (1884-'86) is een ontwerp van A.C.
Bleijs. Restauraties zijn uitgevoerd in 1929 en 1969.
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Het interieur wordt gedekt door een tongewelf in de hogere hoofdbeuk, die door
toscaanse zuilen wordt gescheiden van de zijbeuken met ingebouwde galerijen. De
kerk bevat een 16de-eeuws St.-Ursulabeeld en een door atelier Brom vervaardigde
reliekschrijn voor St. Ursula (1906). Uit het begin van de 18de eeuw dateren het
hoofdaltaar met gemarmerde corinthische zuilen en de twee zijaltaren, elk voorzien
van altaarstukken van Nicolaes Moeyaert (circa 1649). Tot de inventaris behoren
verder een preekstoel in rococo-stijl (1757), een door Pieter van

Amsterdam, Nieuwe of Ronde Luth. kerk, plattegrond
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Peteghem gebouwd orgeltje (1787), een elf meter breed schilderij van ‘De
Sacramentsprocessie’ door A.J. Derkinderen (1884-'86) en een nieuw orgel van de
firma B. Pels & Zn. (1930). De gebrandschilderde ramen (1951) zijn ontworpen door
G. Waterschoot van der Gracht. Aan de achterzijde staat de in neorenaissance-stijl
uitgevoerde pastorie (NZ Voorburgwal 373; 1884-'86, A.C. Bleijs).
De Armeense Apost. kerk (Krom Boomssloot 22) [19] is een gepleisterd drielaags
pand met lisenen. In 1714 vestigde de Armeense gemeenschap van de ‘H. Geest- of
Persiaanse kerk’ zich hier in een oorspronkelijk mogelijk 17de-eeuws pakhuis. Bij
een uitbreiding (logement) en verbouwing in 1749 werd de zandstenen ingangspoort
met stoep en hek in Lodewijk XV-stijl aangebracht in opdracht van priester Johannes
Minas (Armeens opschrift). Na de verkoop in 1850 onderging het pand in 1874 een
ingrijpende verbouwing en verhoging met een verdieping om er een katholieke school
in onder te brengen. Sinds 1986 is het gebouw weer bezit van de Armeense gemeente.
De Engelse Episcopale of Anglicaanse kerk (Groenburgwal 42) [20] werd in
1771 ingericht in de lakenhal uit 1626 van het Staalhofcomplex, waar textielstalen
werden gekeurd en gemerkt. Bij een interieurverbouwing in 1827, naar plannen van
stadsarchitect J.J. Jansen, werd de zaalkerk uitgebreid met de vergaderruimte van de
staalmeesters. In 1828-'29 sloopte men aan de grachtzijde twee panden ten behoeve
van een nieuwe voorgevel. Dit is een in geslepen baksteen opgetrokken puntgevel
met spitsboogvensters.
Het interieur van de in 1966 gerestaureerde kerk bevat een door L. van den Brink
met laat-18de-eeuwse onderdelen gebouwd orgel (1829, uitgebreid 1952). De
gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door F.H. Abbing en uitgevoerd door W.
Bogtman (1929-'31).
De voorm. Herst. Evang. Luth. kerk (Kloveniersburgwal 50) [21] is een
driebeukige zaalkerk met Lodewijk XVI-elementen, gebouwd in 1792-'93 door
timmerman Jan Smit onder supervisie van Abraham van der Hart voor een in 1781
afgescheiden groep orthodoxe lutheranen. Het middenrisaliet van de brede voorgevel
is voorzien van ionische pilasters en een houten fronton, met daarin een reliëf van
B.W.H. Ziesenis. Inwendig wordt het schip gedekt door een tongewelf. Er zijn
ingrijpende verbouwingen uitgevoerd in 1950 na de sluiting van de kerk (bankkantoor)
en in 1996 (theater).
De voorm. R.K. St.-Ignatiuskerk of ‘De Zaaier’ (Keizersgracht 22) [22], een
driebeukige hallenkerk met sobere neoclassicistische gevel, werd in 1833-'37 gebouwd
door J. van Straaten en W.J.J. Offenberg ter vervanging van een door jezuïeten in
het pakhuis ‘De Sayer’ gestichte huiskerk (1663). De kerk werd in 1929 buiten
gebruik gesteld. Het fronton, de gevelbeelden en het torentje op het dak zijn sindsdien
verwijderd.
De voorm. R.K. St.-Antonius van Padua of ‘Mozes en Aäronkerk’ (Waterlooplein
205) [23] is een driebeukige neoclassicistische hallenkerk voorzien van twee
fronttorens met open houten geledingen. Deze kerk werd in 1837-'41 gebouwd door
J. van Straaten naar plannen van T.F. Suys ter plaatse van een in 1649 door
franciscanen gestichte en herhaaldelijk vergrote schuilkerk (gevelstenen Mozes en
Aäron in achtergevel). De zandstenen voorgevel wordt beheerst door een
vooruitstekend ionisch portiek met fronton. De soberder uitgevoerde achtergevel is
voorzien van gekoppelde
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Amsterdam, R.K. St.-Antonius van Padua of Mozes en Aaronkerk

dorische pilasters en een fronton. Van de hand van J.B. de Cuyper zijn de beelden
uit 1850 van Christus (fronton voorgevel), St. Franciscus (boven entree) en
Melchisedek (centrale nis achtergevel). Door de afbraak van buurpanden is in 1968
de zijgevel in het zicht gekomen. Het in 1989-'91 gerestaureerde gebouw dient nu
als cultureel centrum.
Het interieur wordt gedekt door gestucte houten kruisgewelven, die rusten op
wandpilasters en corinthische zuilen. Het door H.F. Verbrugghen vervaardigde
barokke hoofdaltaar (circa 1700) bevat een schilderstuk van Jacob de Wit. De door
Suys ontworpen zijaltaren (circa 1840) zijn verrijkt met twee 18de-eeuwse beelden
en vier beelden van J.B. de Cuyper. Verder bevat de kerk een preekstoel van De
Cuyper (1855), gebeeldhouwde kruiswegstaties (P.E. van den Bossche) en een door
P.J. Adema gebouwd orgel (1869-'71, uitgebreid 1887).
De R.K. H.H. Petrus en Pauluskerk of ‘De Papegaai’ (Kalverstraat 58) [24] is
een driebeukige hallenkerk met vijfzijdig gesloten koor en zijkapellen. Naar een
ontwerp in Willem II-gotiek van G. Moele kwam deze kerk in 1848 tot stand ter
plaatse van een in 1650 door jezuïetenpater A. van Teylingen gesticht huiskerkje.
Uit 1899 dateert de, mogelijk door A.C. Boerma ontworpen, voorgevel in rijke
neogotische vormen met de beelden van St. Jozef en een papegaai. In 1909 heeft
men de kerk uitgebreid met transept, priesterkoor en pastorie (NZ Voorburgwal).
Het oorspronkelijk als ‘Jozefkerk’ aangeduide gebouw kreeg in 1911 de functie van
parochiekerk, waarbij de huidige naam werd aangenomen.
Het interieur is opmerkelijk door de op K.F. Schinkel geïnspireerde
stukadoorsgotiek (Willem II-gotiek). De houten kruisribgewelven rusten op
bundelpijlers met gestucte kapitelen. In de zijbeuken zijn galerijen aangebracht. Uit
een oudere kerk komt de door Jacob de Wit geschilderde ‘Kroning van Maria’ (1741).
Tot de inventaris behoren een hoogaltaar en preekstoel van L. Veneman (1851), twee
zijaltaren van de gebroeders Jansen (circa 1860), een door de firma B. Pels & Zn.
gebouwd orgel (1930) en een door D. Weegewijs vervaardigde communiebank
(1949). De
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kruiswegstaties zijn geschilderd door K.F. Philippeau in omlijstingen naar ontwerp
van W.J.J. Offenberg (circa 1855). Het in 1931 gewijzigde voorportaal is voorzien
van een mozaïek van A Molkenboer (1932). Behalve het ‘Lourdesraam’ (1910) zijn
er glas-in-loodramen in het koor (1934, J.H.J. Grégoire) en het transept (1949, P.C.J.
van Velzen).
De R.K. Onbevlekt Hart van Maria- of Redemptoristenkerk (Keizersgracht
220) [25] is een driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en
zijkapellen. Deze door Th. Molkenboer ontworpen neogotische kerk verrees in
1852-'54 bij het Redemptoristenklooster. De voorgevel is rijk gedecoreerd bij het
portaal, de vensters en de geveltop met pinakels. De kerk is gerestaureerd in 1995.
Het interieur wordt gedekt door gestucte houten kruisrib- en stergewelven, rustend
op bundelpijlers met bladkapitelen van stucwerk. Tot de inventaris uit de bouwtijd
behoren een door B. Fritz vervaardigde preekstoel, zijaltaren en biechtstoelen van
atelier Cuypers-Stoltzenberg, een hoogaltaar en een Maria-altaar door W. Mengelberg,
kruiswegstaties van A. Windhausen en een Rettlar-orgel (1859, gewijzigd 1886). De
ateliers F. Nicolas en Capronnier leverden de beglazing. De decoratieve schilderingen
zijn van atelier F.W. Mengelberg (1882). Sinds 1985 wordt het pand gebruikt door
de Syrisch-orthodoxe kerk en door Surinaamse rooms-katholieken.
De voorm. Nieuwe Walenkerk (Keizersgracht 676) [26], nu Adventskerk, is een
eclectische zaalkerk met een natuurstenen voorgevel voorzien van rondboogvensters.
Deze kerk werd in 1854-'56 gebouwd naar ontwerp van A.N. Godefroy en door hem
hersteld na een brand in 1861.
Het interieur wordt gedekt door een houten lichtkap en heeft galerijen op gietijzeren
zuilen.
De voorm. R.K. St.-Willibrordus binnen de Veste of ‘De Duif’ (Prinsengracht
756) [27] is een grote driebeukige basilicale kruiskerk met een rond gesloten koor,
een achtzijdig transept en een smaller rondgesloten koor. De neoclassicistische
zandstenen gevel is voorzien van dubbele pilasters (dorisch en ionisch) en een hoge
middenpartij met vleugelstukken en fronton.
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De in 1682 gestichte huiskerk ‘het Duifje’ kreeg in 1796 een nieuw onderkomen aan
de Prinsengracht. Deels op de funderingen van de toen gebouwde kerk verrees in
1857 een nieuw gebouw naar een op de Il Gesù-kerk te Rome geïnspireerd ontwerp
van Th. Molkenboer. Na de sluiting als katholieke kerk in 1973 is het gebouw voor
kerkelijke bijeenkomsten in gebruik gebleven en dient het tevens als concertzaal.
Een restauratie is uitgevoerd in 1999-2002.
Het interieur wordt gedekt door stucgewelven en is voorzien van corinthische
pilasters. Boven de viering verheft zich een achtzijdige koepel. In de zijbeuken zijn
galerijen ingebouwd. Tot de inventaris behoren een neobarokke preekstoel van P.J.
de Cuyper (1861), een zijaltaar van de hand van P.E. van den Bossche, een door F.C.
Smits gebouwd orgel (1862-'64) en een hoofdaltaar naar ontwerp van P.J. Bekkers
en gemaakt door P.E. van den Bossche (1905).
De voorm. R.K. kerk O.L.-Vrouwe Onbevlekt Ontvan-
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gen of ‘De Posthoorn’ (Haarlemmerstraat 124-126) [28] is een driebeukige basilicale
kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, zijkapellen, een achtzijdige vieringtoren en
een dubbeltorenfront. Deze neogotische kerk verving de in 1687 door augustijnen
gestichte huiskerk ‘de Posthoorn’. Het ontwerp van P.J.H. Cuypers is geïnspireerd
op de Roermondse Munsterkerk (begin 13de eeuw). De bouw begon in 1860-'63 en
bij de tweede bouwfase in 1887-'89 verliet men het oorspronkelijke ontwerp met één
fronttoren. Het schip werd verlengd en de westgevel kreeg een spitsboogportaal
geflankeerd door twee torens van vier geledingen met frontalen en achtzijdige
naaldspitsen. De in 1976 gesloten kerk is bij een restauratie in 1988-'90 (A.J. van
Stigt) aan de voorzijde verbouwd tot kantoren. De rest van het gebouw dient als
cultureel centrum.
Het interieur wordt gedekt door stenen kruisribgewelven. Karakteristiek is de
toepassing van verschillende kleuren baksteen. Opmerkelijk zijn de dubbele galerijen
in romano-gotische vormen en de koepel boven de viering. De kerk is voorzien van
schilderingen van J. Dunselman en koorramen van W. Schermer (1938).
Bij het complex horen de voorm. pastorie (Haarlemmer Houttuinen 135; 1860-'62)
en het voorm. St.-Antoniagesticht (Haarlemmer Houttuinen 137-147; 1891, A.C.
Bleijs).
De voorm. kerk van de Vrije Gemeente (Weteringschans 6-8) [29] is een
zaalgebouw in neoromaanse en neorenaissance-vormen, gebouwd in 1879-'80 naar
ontwerp van G.B. Salm voor een vrijzinnige afsplitsing van de Herv. kerk. Het
gebouw heeft een forse drielaagse ingangspartij en een halfronde sluiting. Het interieur
wordt gedekt door een beschilderd houten tongewelf en is voorzien van omlopende
galerijen op gietijzeren zuilen. Na de kerksluiting in 1964 is het gebouw in 1968
ingericht als cultureel centrum ‘Paradiso’.
De R.K. St.-Franciscus Xaveriuskerk of ‘De Krijtberg’ (Singel 446) [30] is een
driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, twee vijfzijdige
koorkapellen en een westgevel met dubbel spitsboogportaal en flankerende achtzijdige
traptorens met naaldspitsen. Ter plaatse van een in 1654 in het pand ‘De Crytbergh’
gestichte huiskerk verrees deze rijke neogotische kerk in 1881-'83. Het ontwerp van
A. Tepe is geïnspireerd op de Nederrijnse laat-gotiek. Restauraties zijn uitgevoerd
in 1978-'81 (interieur) en 1990-'91.
Het rijzige interieur wordt gedekt door stenen kruisribgewelven. De zijbeuken
zijn voorzien van galerijen. Opvallend is de toegepaste polychromie in koor en
zijkapellen door G. Janssen (1893). De gebrandschilderde ramen zijn van atelier F.
Nicolas (1885, 1889), O. Mengelberg (1902), W. Mengelberg (1929-'31) en G.
Waterschoot van der Gracht (1945-'46). L. Royer vervaardigde de gebeeldhouwde
reliëfs met voorstellingen van beroemde jezuïeten (1841). De kerk bevat een rijke
neogotische inrichting. Het atelier van W. Mengelberg vervaardigde het hoofdaltaar
met ciborium, een Maria-altaar, een communiebank, een kruisweg, diverse beelden
en een triomfbalk met kruis. Door P.J.H. Cuypers ontworpen is de preekstoel (1886).
Uit het atelier Cuypers-Stoltzenberg komen een Jozefaltaar, de biechtstoelen en de
tegelvloer. Verder is er een door de firma P.J. Adema & Zn. gebouwd orgel (1904-'05;
gewijzigd 1985). De pastorie (Singel 448) is een neoclassicistisch pand met lijstgevel
uit 1835.
De voorm. R.K. kapel De Voorzienigheid (achter Lauriergracht 39-41) [31], een
driebeukige neogotische kerk met driezijdig gesloten koor, werd in 1882 gebouwd
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naar ontwerp van A.C. Bleijs op het binnenterrein van het voorm. kloostercomplex
met internaat van de Zusters van de Voorzienigheid.
Het sobere interieur wordt in het schip gedekt door een houten spitstongewelf. De
met spitse bogen op gietijzeren zuilen afgescheiden zijbeuken hebben
kruisribgewelven. De glas-in-loodramen in het koor zijn ontworpen door J. Min
(1958 en 1964).
De voorm. R.K. St.-Dominicuskerk (Spuistraat 14) [32] is een driebeukige
basilicale kruiskerk met recht gesloten koor, pseudo-transept en een onvoltooide
zeszijdige toren van drie geledingen (Korte Korsjespoortsteeg). Deze neogotische
kerk kwam in 1884-'86 tot stand naar ontwerp van P.J.H. Cuypers (voltooid 1893)
op de plaats van een in 1624 door dominicanen in het woonhuis ‘Stadhuis van Hoorn’
gestichte huiskerk. De kerk is in 1992-'96 gerestaureerd.
Het weidse interieur wordt gedekt door een vlakke zoldering met ijzeren balken
en boogspanten op muurstijlen en ronde granieten zuilen met bladkapitelen. De
zijbeuken, het koor en het pseudo-transept hebben stenen spitsbooggewelven. Een
triforium vormt een horizontale afscheiding tussen de scheibogen en de lichtbeuk.
Het interieur is gepolychromeerd (1902-'27). De nagenoeg geheel bewaarde inventaris
is vervaardigd door atelier Cuypers; de gebrandschilderde ramen door de ateliers
Nicolas en Machthausen. Verder bevat de kerk een Adema-orgel (1903). De pastorie
(Spuistraat 12; 1891) is een neogotisch ontwerp met chaletstijl-elementen van J.Th.J.
Cuypers.
De R.K. St.-Nicolaaskerk (Prins Hendrikkade 73) [33] is een opvallende
driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een zware achtzijdige
vieringtoren met koepel en lantaarn. Het westfront heeft een driezijdig portaal met
bogen op corinthische zuilen en twee torens van drie geledingen met helmvormige
bekroning. Het roosvenster toont in het midden een beeld van Christus en de vier
evangelisten (P.E. van den Bossche), de geveltop wordt bekroond door een
St.-Nicolaasbeeld (B. van Hove).
Deze rijke neorenaissance-kerk met neobarokke elementen werd in 1885-'87
gebouwd naar ontwerp van A.C. Bleijs ter vervanging van de huiskerk ‘Ons' Lieve
Heer op Solder’. Restauraties zijn uitgevoerd in 1966-'73 (exterieur) en 1999-2001
(interieur).
Het monumentale interieur wordt gedekt door met cassetten versierde houten
tongewelven op pijlers met arcaden en hoge pilasters met corinthische kapitelen. De
zijbeuken hebben stenen kruisgewelven. Bleijs ontwierp het hoofdaltaar en de
preekstoel (1889-'92), waarvan het beeldhouwwerk werd vervaardigd door P.E. van
den Bossche. Verder ontwierp hij de orgelkast van het door W. Sauer gebouwde
orgel (1889). De kruiswegstaties (1891-'98), de koepel- en de
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muurschilderingen (1891-1928) zijn van J. Dunselman.
De Geref. kerk (Keizersgracht 566) [34] werd in 1887-'88 gebouwd voor de
‘Dolerende’ Nederduitsche Gereformeerde gemeente onder leiding van Abraham
Kuyper, naar een eclectisch ontwerp met neo-Venetiaanse elementen van G.B. en
A. Salm dat de hiertoe uitgeschreven prijsvraag gewonnen had. Bij een restauratie
in 1958 is het uiterlijk van de begane grond ingrijpend gewijzigd. Deze zaalkerk
heeft inwendig twee galerijen op gietijzeren zuilen.
De voorm. (Herv.) Nieuwezijds Kapel (Rokin 80) [35] is een zaalkerk met centraal
een achtzijdige koepel met tentdak en lantaarn. Deze geheel door winkels ingebouwde
kerk is onder meer bereikbaar via een deels 17de-eeuws poortje in de Enge Kapelsteeg
(nr. 6) en een tweede in de Wijde Kapelsteeg (nr. 3). Een hier gesitueerde
middeleeuwse kapel, de ‘Heilige Stede’, was belangrijk als bedevaartskerk voor het
Mirakel van Amsterdam (1345). Die kerk (na 1620 hervormd) werd na veel protest
in 1908 gesloopt. In 1909-'12 volgde een herbouw in neorenaissance-stijl met
rationalistische elementen naar ontwerp van C.B. Posthumus Meyjes. Bij een
restauratie en verbouwing in 2005 is de oude zerkenvloer tevoorschijn gekomen. In
de gelijktijdig met de herbouw van de kerk opgetrokken winkels was de kunsthandel
E.J. van Wisselingh & Co. gevestigd (Rokin 82).
Overige kerken. In 1988 verbouwd tot woningen is de voorm. (Chr. Geref.) Eben
Haëzerkerk (Lauriergracht 130), een diep pand uit 1870 met hoge rondboogvensters
en een puntgevel met pinakels. De voorm. Chr. Geref. kerk (Bloemgracht 98), een
eclectische zaalkerk uit 1880, wordt sinds 1926 gebruikt als Herst. Apost.
Zendingskerk. De Geref. kerk Looiersgracht 70 is een zaalkerk uit 1894 met een
door pilasters gelede topgevel. Nu is er ook een Bijbelcentrum gevestigd. De
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voorm. Oud-Kath. kerk H.H. Johannes en Willibrordus (Brouwersgracht 128-132)
was gevestigd in een grachtenpand uit 1876 met een door C. Blok ontworpen gevel.
Na het vertrek naar de nieuwe kerk aan de Ruysdaelstraat heeft men het pand in 1915
verbouwd en sinds 1952 is het ingericht als studio en woningen. Het in Nieuw
Historiserende stijl ontworpen Gebouw Immanuel (Kerkstraat 342-344; 1911, C. de
Groot) werd voor de Pinkstergemeente gebouwd en is in 1955 door de
Russisch-orthodoxe kerk in gebruik genomen. De R.K. St.-Antonius van Paduakerk
of ‘Tichelkerk’ (Tichelstraat 8; 1911-'12, A.A.M. Bruning) is een driebeukige kerk
in romanogotische vormen met ronde koorapsis en dakruiter, behorend bij een
kapucijnenklooster. Het interieur bevat een neogotische inventaris, een orgel (1924)
en glas-in-loodramen (J. Min en L. van de Berg). De voorm. (Herst. Apost.)
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Zendingskerk of ‘Plantagekerk’ (H. Polaklaan 38-40; 1913, H.F. Sijmons), een
zaalkerk met hoge bordestrap en twee torens, vertoont rationalistische elementen
(sinds 1994 deels appartementen). Als opvolger van de Ignatiuskerk aan de
Keizersgracht verrees de (voorm.) R.K. St.-Ignatiuskerk of ‘De Zaaier’ (Rozengracht
144-152; 1927-'29, H.W. Valk). Deze in traditionalistische vormen uitgevoerde
driebeukige kerk heeft twee zware torens en een entree met spitsboogarcade. Sinds
de sluiting van de kerk (1971) zijn hier winkels en een Turkse moskee gevestigd.
De voorm. Ned. Isr. Grote- of Hoofdsynagoge (Nieuwe Amstelstraat 1-3) [36]
is een complex van vier voor Hoogduitse joden opgerichte gebouwen. Het oudste is
de Grote Sjoel, in classicistische stijl gebouwd in

Amsterdam, Ned. Isr. Grote- of Hoofdsynagoge, plattegrond

1670-'71 naar ontwerp van Elias Bouman. De gevels van dit grote blokvormige
gebouw worden geleed door lisenen en hebben voor en achter een fronton. Verder
is er een lage voorbouw met neoclassicistische zandstenen ingangspartij (1823). Het
driebeukige interieur met vrouwengalerijen wordt gedekt door houten tongewelven
op architraven en toscaanse zuilen. Ten zuidwesten achter deze sjoel verrees in
1685-'86 de Obbene Sjoel, met oorspronkelijk een vleeshal op de begane grond (1672)
en op de verdieping de eigenlijke sjoel met houten tongewelf. In 1700 richtte men
enkele panden aan de straat in als Dritt Sjoel. Deze werd herbouwd in 1777-'78 (gevel
19de eeuw). Tot 1839 bevonden zich op de verdieping de lokalen van het seminarium.
In 1750-'52 ontstond het vierde pand, de Nieuwe Sjoel. Vermoedelijk bouwden Arnold
van Sprang en Jan Cloppenburg deze sjoel met een koepel en een lijstgevel met
balustrade en een fronton met kuif in Lodewijk XV-stijl. Het pronkrisaliet bevat een
deuromlijsting met ionische zuilen in Lodewijk XIV-stijl. Het driebeukige interieur
wordt gedekt door houten kloostergewelven op toscaanse zuilen. In 1985-'87 is het
complex gerestaureerd en verbouwd tot Joods Historisch Museum. De ingang daarvan
bevindt zich in een overkapte steeg tussen de synagoges.
De Portugees-Isr. synagoge (Mr. Visserplein 1-3) [37] kwam in 1671-'75 tot
stand ten behoeve van de joodse gemeente Talmud Torah, die in 1639 was gevormd
door vereniging van drie in het begin van de 17de eeuw ontstane Sefardische
gemeenschappen. Het forse blokvormige gebouw naar sober classicistisch ontwerp

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

van Elias Bouman is voorzien van een attiek, middenrisaliet, pilasters en hoge
rondboogvensters. Een zandstenen portaal met dorische zuilen vormt de ingang. De
uitzwenkende steunberen bij de gevels zijn geïnspireerd op de eind-17de-eeuwse
reconstructie van de tempel van Salomo en een door rabbijn Jacob Juda Leon gemaakt
beroemd houten model (1641). Dezelfde details in combinatie met boognissen zijn
toegepast bij het aan de achterzijde in 1773-'74 aangebouwde bouwdeel met
trappenhuizen. Het driebeukige interieur wordt gedekt door geverfde houten
tongewelven op architraven en zandstenen ionische zuilen. In de zijbeuken bevinden
zich vrouwengalerijen. De inventaris uit de bouwtijd is bewaard gebleven. De rijk
uitgevoerde houten Hechal (arke) is gemaakt van Braziliaans jacarandahout met
ionische zuilen en een aedicula met corinthische zuilen. Ertegenover staat de Teba
(biema).
Het binnenplein om de synagoge wordt geheel omringd door het ringgebouw (circa
1675), bestaande uit lage, onderkelderde dienstwoningen. Aan de voorzijde bevindt
zich een bakstenen ingangspoort met ingezwenkte gevel en in de blinde muur aan
de Rapenburgerstraat is een 19de-eeuws neoclassicisch poortje met gebeeldhouwde
pelikaan (J. Mendez da Costa) opgenomen. Een van de lage gebouwen bevat een
wintersynagoge met een van elders afkomstige arke (1744). Ook bevindt zich hier
de in 1610 gestichte bibliotheek ‘Ets Haim’, waarvan
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van de huidige bibliotheekruimte dateert uit 1885 (uitgebreid 1889). Het complex is
gerestaureerd in 1953-'59 (J.S. Baars en J.W. Kuiper).
De voorm. synagoge Uilenburg (Nieuwe Uilenburgerstraat 91) [38] is een
rechthoekig gebouw met Lodewijk XV-details, waarvan de klokvormige voorgevel
is uitgevoerd met middenrisaliet, hoekpilasters en drie oculi met Davidster. Deze
sjoel kwam in 1765-'66 tot stand ter vervanging van een synagoge uit 1732 en werd
gebruikt door de Hoogduitse- en Oost-Europese joden, de Asjkenaziem. Op de begane
grond bevindt zich een tweebeukige zaal (vanaf 1889 rituele slachtplaats voor
gevogelte) en op de verdieping de eigenlijke synagoge. Die driebeukige zaal wordt
gedekt door houten tongewelven op dorische zuilen en is voorzien van
vrouwengalerijen en hoge rondboogvensters. In 1906 ontstond het voorplein door
de sloop van enkele panden. Na een restauratie in 1954-'55 is het gebouw gebruikt
door de Dienst Publieke Werken en sinds 1988 door het Nationaal Restauratie
Centrum. In de tuinmuur heeft men een uit de Oude Haarlemmersluis afkomstig
reliëf met stadswapen ingemetseld (restauratie 1996; M. Fritz).
Overige synagogen. In het 18de-eeuwse dubbele herenhuis Rapenburgerstraat
173 werd in 1799 een synagoge ingericht voor de Neie Kille Adath Jesjoeroen, een
afgescheiden groep vooruitstrevende joden (herenigd 1808). In 1839 kwam het
gebouw samen met Rapenburgerstraat 175-177 in gebruik als seminarium. In 1952
zijn ingrijpende wijzigingen uitgevoerd en in 1972 is het interieur door brand
verwoest. Het naastgelegen Ned. Isr. Meisjesweeshuis (Rapenburgerstraat 171) werd
in 1861 gebouwd naar plannen van J.S. Baars en in 1889 uitgebreid met het buurpand
(nr. 169). De voorm. synagoge Beth Hamidrasj Ets Chaïm (Rapenburgerstraat 109)
[39] werd in 1881-'83 gebouwd voor de in 1740 gestichte en tot joods theologisch
seminarium uitgegroeide ‘Leerschool Boom des Levens’. Het door G.B. en A. Salm
in eclectische stijl ontworpen gebouw heeft een gevel met hoge puien van glas en
ijzer, een pilastergeleding en boven de middentravee een fronton-achtige puntgevel.
In het voorhuis bevatte het pand een bibliotheek en studie- en andere zalen. Na
jarenlang gebruik als fabriek is het pand in 1973 ingrijpend verbouwd. Nu is hier het
Nieuw Israëlitisch Weekblad gehuisvest. De voorm. Russensjoel (Nieuwe Kerkstraat
149) is een diep pand met midden-18de-eeuwse klokgevel. Hier werd in 1883 de
synagoge ‘Nidchei Jisroeil Jechanneis’ (de
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Verdrevenen van Israël zal Hij verzamelen) gevestigd. De ramen kregen toen hun
aparte roedeverdeling en in de pui werd een rondvenster met Davidster aangebracht.
Het voorm. Burgerweeshuis (St.-Luciënsteeg 27) [40] is een gebouwencomplex
tussen Kalverstraat en Nieuwezijds Voorburgwal met twee binnenplaatsen aan
weerszijden van de in 1865 volledig overkluisde Begijnensloot. Het in 1523 gestichte
burgerweeshuis werd in 1580 hier ondergebracht in het voormalige St.-Luciënklooster.
Uit 1581 dateert de door Joost Jansz Bilhamer vervaardigde maniëristische
toegangspoort aan de Kalverstraat (met dichtregels van Vondel). De gevel erboven,
met het door Willem de Keyser gebeeldhouwde stadswapen met festoenen, is uit
1642.
In 1631 werd het voormalige oudemannengasthuis (1545) bij het weeshuis
getrokken, waarna een grootscheepse verbouwing van het complex volgde. In het
oudemannengasthuis (oostzijde) richtte men het jongenshuis in met de Kleine of
Jongensplaats. Boven de open zuilengalerij aan deze plaats bevond zich de
jongensschool (1632). In 1739 kreeg het voormalige oudemannenhuis de huidige
gevel met een zandstenen deurom-
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lijsting in Lodewijk XV-stijl van de hand van Jan van Logteren. De tweelaagse houten
galerij met kastjes is uit 1762. Ter plaatse van het klooster kwam in 1634-'35 het
meisjeshuis tot stand met de Grote of Meisjesplaats. Deze binnenplaats wordt omsloten
door vleugels met kolossale ionische pilasters, uitgevoerd in oranje-rode baksteen
en zandsteen naar ontwerp van Jacob van Campen. Een in 1598 door Hendrick de
Keyser gebouwd kinderhuis aan de oostzijde van deze binnenplaats werd in 1744
vervangen door een vleugel in dezelfde stijl als de drie 17de-eeuwse vleugels. De
Meisjesplaats is toegankelijk via de met gebosseerde dorische pilasters uitgevoerde
maniëristische toegangspoort aan de St.-Luciënsteeg (1571). Deze was afkomstig
van de stadstimmerwerf en werd in 1643 door Jacob van Campen hier geplaatst
(jaartal veranderd in 1643). Bij deze doorgang staat het in 1636 gebouwde
boekhoudershuis (Cas Comptoir). Ter vervanging van een in 1590 opgetrokken
bouwdeel verrees rond 1680 de sober uitgevoerde vleugel aan de Nieuwezijds
Voorburgwal met een door Bartholomeus Eggers gehouwen stadswapen. In de blinde
gevel van de voorm. keukenvleugel uit 1732, langs de noordzijde van de
St.-Luciënsteeg, heeft men in 1924 enkele van elders afkomstige gevelstenen
ingemetseld. Het complex is in 1969-'75 verbouwd tot Amsterdams Historisch
Museum naar plannen van B. van Kasteel enJ. Schipper, waarbij ter plaatse van de
voormalige Begijnensloot een deels overdekte schilderijengalerij is ingericht. De
oude regentenzaal heeft een door Jacob van Campen ontworpen schoorsteenwand
met een marmeren schouw voorzien van ionische zuilen en een schoorsteenstuk
(Abraham de Verwer). De plafondschildering is van Cornelis Holsteyn (1656). De
in het restaurant opgestelde midden-17de-eeuwse beelden van David en Goliath zijn
gemaakt door Albert Jansz Vinckenbrink. Verder is er een gedenksteen voor de in
het weeshuis opgegroeide zeeheld J.C.J. van Speyk (1831, J. de Greef en C. Sigault).
Het voorm. Oudezijds Huiszittenaalmoezeniershuis (Waterlooplein 211) [41]
werd in 1654-'56 gebouwd naar een classicistisch ontwerp.

Amsterdam, Oudezijds Huiszittenhuis

Het hoofdgebouw met middenrisaliet heeft een rond 1730 toegevoegde natuurstenen
bordestrap en bevat wanden plafondschilderingen uit de bouwtijd en een schouw
met 18de-eeuwse schoorsteen. De achterliggende binnenplaats heeft in 1754 en 1757
vernieuwde galerijen - hier vond de uitdeling van goederen aan de armen plaats - en
is toegankelijk via een dorisch toegangspoortje aan de Nieuwe Amstelstraat. Voor
de opslag van het graan en turf dat aan de armen werd uitgedeeld, lieten de Oudezijds
Huiszittenmeesters al in 1610 de drie aangrenzende diepe turfpakhuizen bouwen
(Waterlooplein 213-219) in
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de tuin van het toenmalige Leprozenhuis. Van deze pakhuizen in sobere maniëristische
vormen heeft het middelste (dubbele) pakhuis een trapeziumgevel. Van 1808 tot na
1918 diende het hele complex als arsenaal en daarna als laboratorium. Sinds een
restauratie in 1953-'64 (L.H.P. Waterman) is hier de Academie voor Bouwkunst
gehuisvest.
Het voorm. Walenweeshuis of ‘Hospice Wallon’ (Vijzelgracht 2) [42] werd in
1630 gesticht. In 1669-'71 kwam naar ontwerp van Adriaan Dortsman het
strak-classicistische hoofdgebouw tot stand met gebosseerde bakstenen hoeklisenen
en twee omlijste ingangspartijen (jongens en meisjes). De lage vleugel aan de Eerste
Weteringdwarsstraat (1683) was bestemd voor oude vrouwen, de lage vleugel aan
de Prinsengracht (1726) voor oude mannen. Het weeshuis werd in
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1761 inwendig verbouwd. Na de sluiting van de instelling in 1958 is het complex in
1969-'70 gerestaureerd. Het is nu de zetel van het Franse Consulaat-Generaal en het
Institut Français des Pays Bas (Maison Descartes).
Het Diaconie Oudevrouwenhuis of ‘Amstelhof’ (Amstel 51) [43], tegenwoordig
een hervormd verpleeghuis, werd in 1681-'83 gebouwd vermoedelijk naar een
strak-classicistisch ontwerp van Hans van Petersom als een U-vormig gebouw met
binnenplaats. Na de toelating van oude mannen in 1719 voegde men een achtervleugel
toe. De brede voorgevel heeft een middenrisaliet met fronton, een hardstenen stoep
en een ingangspartij met ionische omlijsting. Hierachter bevindt zich de voormalige
eetzaal annex kerkzaal met een op de balkenzoldering aangebracht 19de-eeuws
stucplafond. De zaal bevat een door J.S. Strümphler gebouwd orgel (1810,
gerestaureerd 1979) en een kabinetorgel van J.J. Vool (circa 1800). In de met dorische
ingangsomlijstingen uitgevoerde hoekrisalieten van de brede vleugel bevinden zich
de voorm. regentenkamer en regentessenkamer. In het souterrain is een 18de-eeuwse
keuken bewaard gebleven.
Het gesticht werd enkele malen uitgebreid. Met behulp van een legaat van mr.
Joan Corver en zijn echtgenote Sara Maria Trip kwam in 1722-'23 de carrévormige
Corvershof (Nieuwe Herengracht 18; gerenoveerd 1978) tot stand voor bejaarde
echtparen. De voorgevel in Lodewijk XIV-stijl heeft een breed middengedeelte
voorzien van een pronkrisaliet met alliantiewapen, ionische pilasters en een zeer
breed, gebogen fronton. De voorstelling in het fronton toont de zorg voor behoeftigen
en een adelaar met een ontwerptekening in de snavel. Het Diaconie Bestedelingenhuis
(Nieuwe Herengracht 20), een sober blokvormig herenhuis met afgeplat schilddak,
kwam in 1789 tot stand met een legaat van diacones Johanna van
Mekeren-Bontekoning.
Eind 19de eeuw werden diverse gebouwen langs de Nieuwe Keizersgracht
verwezenlijkt voor de huisvesting van bejaarde mannen en echtparen, te weten het
sobere eclectische gebouw van de Magdalena Hodsonstichting (nrs. 9-13; 1877, P.J.
Hamer) en het in rijke neorenaissance-stijl uitgevoerde gebouw van de Van
Limmikstichting (nr. la; 1894-'95, C.B. Posthumus Meyjes). Een mannentehuis uit
1885 is in 1970 afgebroken. Het gebouw Neerlandia (Nieuwe Herengracht 14-16;
1872, P.J. Hamer; verhoogd 1883) dient sinds februari 2004 als dependance van de
Hermitage in St.-Petersburg. In 2007, wanneer het verpleeghuis verplaatst is naar
een nieuw gebouw, zal het gehele - sinds 1953 als ‘Amstelhof’ aangeduide - complex
naar plannen van H.J. Henket worden verbouwd en als museum ingericht.
Het voorm. R.K. jongensweeshuis ‘Huis aan de Amstel’ (Lauriergracht 103-105)
[44] is een gebouwencomplex met twee binnenplaatsen. Het oudste bouwdeel is de
tussen de binnenplaatsen gelegen vleugel uit 1705-'06 met stoep en omlijste
ingangspartij met chronogram (1705). De lagere vleugels aan de oost- en westzijde
van de grote binnenplaats dateren van later uit de 18de eeuw. De noordvleugel aan
de Lauriergracht (1838, J. van Straaten) heeft een hoog middendeel met drie omlijste
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ingangen en bevatte oorspronkelijk op de verdieping een kapel. De lagere zijvleugels
zijn voorzien van empire-vensters. Aan de zijde van de Elandsstraat bevinden zich
een vleugel met twee gekuifde klokgevels en een omlijste deuringang (1747) en een
hoekvleugel met een trapgevel in neorenaissance-stijl (Elandsstraat 152; 1882, A.C.
Bleijs).
Het voorm. oudemannenhuis ‘Oudemanhuispoort’ (Oudemanhuispoort 4-6) [45]
werd in 1601 gesticht en in 1631 gevestigd op het terrein van het voorm.
augustinessenklooster ‘Mariënveld’. Het huidige complex met vier vleugels om een
binnenplaats verrees in 1754-'57 naar plannen van burgemeester Pieter Rendorp en
bouwmeester Gerard Frederik Maybaum. De midden- en hoekpartijen zijn met
natuursteen bekleed. De middenpartij met hoofdingang (noordzijde binnenplaats) is
in Lodewijk XIV-stijl uitgevoerd en wordt bekroond door een fronton met het
stadswapen. De gevelpartij aan de zuidzijde (1755), ontworpen door Maybaum in
Lodewijk XV-stijl, heeft een doorgang naar een overdekte galerij met 18de-eeuwse
winkelkasten. Deze galerij vormt de verbinding tussen de Kloveniersburgwal en de
OZ Achterburgwal en is voor-
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zien van poortjes. Aan de Achterburgwal staat een toegangspoort in Lodewijk
XIV-vormen met ionische zuilen en zandstenen bekroning (1754). De poort met
dorische zuilen aan de Kloveniersburgwal (1786) is ontworpen door Abraham van
der Hart en wordt bekroond door een beeldengroep van Anthonie Ziesenis.
Na de opheffing van het tehuis in 1840 werd in het gebouw de Academie van
Beeldende Kunsten gevestigd. In 1880 nam de Gemeentelijke Universiteit (nu
Universiteit van Amsterdam) het complex in gebruik. Om te voorzien in de behoefte
aan collegezalen kwam in 1925-'27 het gebouw Kloveniersburgwal 80 tot stand naar
een expressionistisch ontwerp van P.L. Marnette (Dienst Publieke Werken). Het
trappenhuis bevat decoraties van P. Alma (1951). In 1966-'80 is achter de 18de-eeuwse
gevels rond de binnenplaats nieuwbouw ontstaan ten behoeve van de universiteit.
Het Luth. diaconiehuis (Nieuwe Keizersgracht 570) [46], nu Luth. verpleeghuis
‘Wittenberg’, werd gesticht in 1678 en kreeg in 1769-'72 het huidige gebouw met
twee binnenplaatsen naar plannen van Coenraet Hoeneker. De sobere classicistische
gevel is uitgevoerd met hoekrisalieten en een middenrisaliet met fronton. De
zandstenen deuromlijstingen vertonen Lodewijk XVI-details.

Amsterdam, Maagdenhuis

De regentenkamer en de regentessenkamer hebben stucplafonds uit de bouwtijd en
door F.C. Jacobi geschilderde deurstukken. Naast het diaconiehuis, op de hoek van
de Nieuwe Kerkstraat, staat het voorm. Luth. ziekenhuis (1856, C. Springer, uitgebreid
1876), voorzien van een opvallende hoekpartij met ronde belvédère en koepeldak.
Het complex is gerestaureerd en gerenoveerd in 1969-'74 en 2005.
Het voorm. R.K. Ouden- en Armenkantoor (Keizersgracht 384) [47] werd in
1773 gevestigd op de plaats van de in 1772 afgebrande oude Amsterdamse
schouwburg (1637, Jacob van Campen). Daarvan bleef de classicistische zandstenen
toegangspoort, met ionische pilasters en frontonbekroning, bewaard. Het kantoor
werd ondergebracht in de in 1772-'73 herstelde voorm. kasteleinswoning van de
schouwburg. Hierin bevindt zich ook een regentenkamer in Lodewijk XV-stijl. De
achterliggende nieuwe vleugel uit 1773, ontworpen door Pieter Wiglaar, heeft een
kroonlijst met trigliefen en een ingangspartij met snijraam en lantaarn. Het complex
is gerestaureerd in 1970-'80.
Het voorm. Maagdenhuis (Spui 21) [48]. In 1629 werd op deze plaats het R.K.
meisjesweeshuis gevestigd. Naar een ontwerp met Lodewijk XVI-details uit 1779-'80
van Abraham van der Hart verrees in 1784-'87 het huidige sobere classicistische
gebouw met vier vleugels om een binnenplaats. De bakstenen gevels worden geleed
door lisenen en hebben een zandstenen kroonlijst een met natuursteen bekleed
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souterrain. Het zandstenen fronton van het brede middenrisaliet bevat een
reliëfvoorstelling van twee weesmeisjes (Anthonie Ziesenis). Bij een ingrijpende
verbouwing tot bankgebouw in 1954'-58 (H.M.J.H. Kraaijvanger en H. Klok) is de
binnenplaats overkapt. Sinds 1961 zetelt het bestuur van de Universiteit van
Amsterdam in het Maagdenhuis.
Luth. weeshuizen. Het voorm. Luth. weeshuis Lauriergracht 116 [49] kreeg bij
een verbouwing in 1784 het huidige aanzicht met middenrisaliet, fronton en een
ingangspartij met hardstenen omlijsting in Lodewijk XVI-stijl. In neorenaissance-stijl
uitgevoerd is het voorm. Luth. weeshuis Weteringschans 261 (1883-'84, A.L. van
Gendt) dat in 1905 door K.P.C. de Bazel tot school verbouwd werd (nu
appartementen).
Het voorm. Binnengasthuis [50] ontstond in 1582 door het samengaan van het
St.-Pieters- en het O.L.-Vrouwegasthuis, die in 1579 de beschikking hadden gekregen
over de terreinen en gebouwen van twee nonnenkloosters in de zuidpunt van de oude
binnenstad. Aan

Amsterdam, Binnengasthuis, Verpleeghuis voor Vrouwen en Kraamkliniek (r)
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de Oudezijds Achterburgwal resteert nog de oude Gasthuispoort (1603), met
beeldhouwwerk in de vorm van het stadswapen geflankeerd door twee zieken (1736,
Jan van Logteren).
Ten behoeve van de latere Nederlandse Bank kwam de westelijke rand van het
terrein (Oude Turfmarkt) in handen van de Staat (1814). De eerste plannen tot een
algehele nieuwbouw van het gasthuis als ziekenhuis maakte men in 1846. Van nieuwe
plannen uit 1862 (A.N. Godefroy) kwam eerst de Kraamkliniek (Turfdraagsterpad
1-9/Oude Turfmarkt 125; 1868-'70) tot stand als een groot eclectisch gebouw met
midden- en hoekrisalieten aan de zijde van Grimburgwal. Aan de oostzijde daarvan
staat het in eclectische stijl uitgevoerde Verpleeghuis voor Vrouwen of
‘Vrouwenverband’ (Turfdraagsterpad 15; 1874-'77, A.N. Godefroy en B. de Greef).
In vroege neorenaissance-stijl bouwde men het wachtkamergebouw ‘Onder de klok’
(OZ Achterburgwal; 1873-'75). H. Leguyt ontwierp in neorenaissance-stijl het
Klinische Ziekenhuis (OZ Achterburgwal 233; 1888-'90), bestaande uit twee
evenwijdige vleugels (mannen- en een vrouwenafdeling), en de Stads- en
Gasthuisapotheek (Kloveniersburgwal 82; 1887). Van rond 1900 dateren het
Laboratorium van Artsenijbereidkunde (Kloveniersburgwal 82a-84; 1897),
vermoedelijk ontworpen door Leguyt, en de Tweede Chirurgische Kliniek
(Vendelstraat 2; 1897-1900, F.W.M. Poggenbeek), die later werd vergroot met het
zusterhuis (Nieuwe Doelenstraat 15; 1903). De Dienst Publieke Werken leverde het
ontwerp voor het keukengebouw (Kloveniersburgwal 86-88; 1908). Opvallend is het
expressionistische ontwerp van J.M. van der Mey voor het administratiegebouw
(Binnengasthuisstraat 9; 1913-'14). In een van de vertrekken heeft men de
betimmering van de oude regentenkamer van het gasthuis ingepast, met een schouw
en geschilderde behangsels (Jurriaan Andriessen). De aangebouwde kinderkliniek
is afgebroken. Na het vertrek van het ziekenhuis naar het Academisch Medisch
Centrum (1981) zijn de meeste gebouwen gerestaureerd.
Overige ziekenhuizen. Tot de kleinere ziekenhuizen in de binnenstad behoorde
het door J.H. Leliman ontworpen gebouw van de Vereniging voor Ziekenverpleging
(Prinsengracht 769; 1857, uitgebreid 1872 en 1890) [51]. Voor de katholieke
ziekenverpleging diende het neorenaissance-gebouw Keizersgracht 129 (1880) naar
plannen van P.F. Laarman. Opvallend is het naar plannen van de Dienst Publieke
Werken in chalet- en vakwerkstijl opgetrokken houten gebouw voor Geneeskundige
Armenverzorging (Rozengracht 226; 1888), nu in gebruik als dierenartsenpraktijk.
C.B. Posthumus Meyjes ontwierp het ziekenhuis Kerkstraat 126-128 (1902-'03).
Overige sociale instellingen. Uit het midden van de 19de eeuw dateren het voorm.
Tehuis voor Onbehuisden (Passeerdersgracht 17-19a; circa 1850) [52] en het robuuste
voorm. Zeemanshuis (Kadijksplein 17-18; 1856-'57, A.N. Godefroy; verbouwd
1915-'23) [53]. Het laatste bood tot 1985 logies aan zeelieden van buiten de stad in
afwachting van de volgende afvaart. In rijke neorenaissance-stijl uitgevoerd is het
voorm. gebouw van de Maatschappij voor den Werkenden Stand (Kloveniersburgwal
87-89; 1882-'83, L. Beirer en J.J. Bekker) [54], tegenwoordig theater ‘Doelenzaal’.
Het sobere neorenaissance-gebouw van de voorm. werkinrichting van de Vereniging
tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden (Plantage Middenlaan 64; 1892,
R. Kuipers) [55] maakt sinds 1971 deel uit van de gebouwen van de Universiteit van
Amsterdam. Naar plannen van J.G. en A.D.N. van Gendt kwamen de voorm.
volksgaarkeukens Spuistraat 4 (1901) en Nes 31 (1912) tot stand in opdracht van de
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Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Uit dezelfde periode zijn verder het in Nieuw
Historiserende stijl uitgevoerde gebouw van het Genootschap Liefdadigheid naar
Vermogen (Kloveniersburgwal 73; 1913, J.W. Hanrath) en het complex van de
Vereniging tot Heil des Volks (Barndesteeg 21-25; 1915, Tj. Kuipers), waarin de
voorm. Bewaar- en Voorbereidende School uit 1855 (nr. 21) werd opgenomen. Het
voorm. Amsterdamsch Tehuis voor Arbeiders (Marnixstraat 266-340; 1918-'19, J.E.
van der Pek) [56] is een fors complex in rationalistische vormen, bestemd voor
alleenstaande arbeiders (ruim 300 kamers) die geen eigen woning hadden en die ook
geen kostganger wilden zijn (renovatie 1979). Boven de twee ingangspartijen staat
respectievelijk ‘Woonhuis’ en ‘Eetzaal’. De voorm. Joodse Invalide [57] werd in
1911 gesticht als Joods verzorgingstehuis (gesloten 1943). Een gebouw uit 1912
verving men in 1923-'25 door het verpleeghuis Nieuwe Achtergracht 98 in sobere
expressionistische stijl (H. Elte; uitgebreid 1928). De forse uitbreiding (Weesperplein
1; 1935-'38, J.F. Staal) heeft een kenmerkende functionalistische ingangspartij met
glasgevels en een opvallende gebogen dakpartij op de hoek. Het Moederhuis (Plantage
Middenlaan 31-35; 1973-'78, A. van Eyck) [58], een tehuis voor ongehuwde moeders
annex kindercrèche, is een fel gekleurd modern structuralistisch gebouw in beton,
glas en staal. Via een iets naar achteren geplaatste overgangszone met glazen gevel
is het verbonden met twee verbouwde laat-19de-eeuwse panden. Op het binnenterrein
staat de terrasvormig opgebouwde kindercrèche, eveneens uitgevoerd in felle kleuren.
Verdedigingswerken. Van de vanaf 1481 aangelegde ommuring ter plaatse van
de huidige Singel, Kloveniersburgwal en Geldersekade resteren nog drie gebouwen.
De Schreierstoren (Prins Hendrikkade 94-95) [59] aan het noordelijke uiteinde van
de Geldersekade is een herhaalde malen verbouwde halfronde bakstenen toren uit
circa 1485. De boven een boogfries uitkragende verdieping stamt uit 1532. In het
muurwerk zit een gevelsteen uit 1569. De St.-Anthoniespoort (Nieuwmarkt 4) [60],
of waag, kwam in 1488 (gevelsteen) tot stand met een voorpoort met twee ronde bovenaan achtzijdige - hoektorens en een hoofdpoort voorzien van twee ronde
hoektorens en aan de stadszijde een achtzijdige traptoren. De voorpoort was over de
gracht uitgebouwd en door vleugelmuren met de hoofdpoort verbonden. Bij de
ombouw tot waag in 1617 heeft men de ruimte tussen de voor- en de hoofdpoort
volgebouwd en een traptoren toegevoegd. Op de verdieping hadden de schutters een
wachtlokaal en er waren
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vier gildekamers (smeden, metselaars, schilders en chirurgijns), elk met een eigen
opgang en daarboven gebeeldhouwde versieringen (meesterproeven). In 1691 verrees
de hoge middentoren, met op de tweede verdieping een ronde snijzaal voor het
chirurgijnsgilde. Na de sluiting van de waag (1819) diende het gebouw als
brandweerkazerne, en na een verbouwing in 1891 (Weismann) als gemeentearchief
(tot 1914) en oudheidkamer. Vervolgens waren er het Amsterdams

Amsterdam, Montelbaanstoren

Historisch Museum (1926-'76) en Joods Historisch Museum (1935-'87) gehuisvest.
De poort is gerestaureerd in 1992-'94. De Munttoren (Muntplein 12) [61] is een
restant van de rond 1485 gebouwde en in 1619 door brand verwoeste Regulierspoort.
In 1620 kreeg deze ronde toren een met lood beklede achtzijdige houten bovenbouw
naar plannen van Hendrick de Keyser. In de toren hangt een carillon, waarvan 18
klokken zijn gegoten door François en Pieter Hemony (1651-'68). De toren ontleent
zijn naam aan de Munt die in 1672-'73 in het tegen de toren aangebouwde wachthuis
was ingericht. Het huidige wachthuis in neorenaissance-stijl (1887, W. Springer)
heeft men in 1939 deels vernieuwd en voorzien van een doorgang.
Tot de verdediging van de toen nog buiten de stadsmuren gelegen Lastage behoorde
de in 1512 gebouwde Montelbaanstoren (Oudeschans 2) [62]. Deze ronde bakstenen
toren kreeg in 1606 een achtzijdige houten bovenbouw en bekroning vermoedelijk
naar ontwerp van Hendrick de Keyser. De Muiderpoort (Sarphatistraat 500) [63]
kreeg in 1769-'71 de huidige vorm naar ontwerp
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van stadsbouwmeester Cornelis Rauws ter vervanging van een in 1769 ingestorte
voorganger uit 1663. Dit rechthoekige classicistische gebouw met Lodewijk
XVI-details heeft een hoger middengedeelte met koepeltoren, zandstenen doorgangen
in de vorm van een triomfboog en een bekronend fronton met beeldhouwwerk
(Anthonie Ziesenis). De Willemspoort (Haarlemmerplein 50) [64] verrees in 1840
naar een neoclassicistisch ontwerp (neo-Grec) van C. Alewijn en C.W.M. Klijn als
monumentale ingang nabij de kort daarvoor afgebroken oude Haarlemmerpoort
(1615). Dit zandstenen gebouw met gepleisterde muurvlakken diende tot 1866 voor
de inning van accijnzen en bestaat in feite uit twee voorm. commiezenhuizen met
daartussen een doorgang met corinthische zuilen en een gebeeldhouwd attiek met
uurwerk. Bij een restauratie in 1983-'85 is het gebouw voor bewoning geschikt
gemaakt.
Van het voorm. Rasphuis (Heiligeweg 19) [65] resteert het maniëristische
zandstenen poortje met halve toscaanse zuilen en een reliëf boven de doorgang,
vervaardigd in 1603 door Hendrick de Keyser. De bekronende beeldengroep is
mogelijk uit 1663. Het Tucht- of Rasphuis voor mannen werd in 1596 gesticht in het
voorm. Clarissenklooster als werkhuis
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voor het raspen van Braziliaans hardhout tot kleurstof. Tegenwoordig geeft het poortje
toegang tot het winkelcentrum ‘De Kalvertoren’ (1997, P. de Bruijn).
Het voorm. stadsarsenaal of ‘Nieuwe Bushuis’ (Singel 423) [66] stamt uit 1606
en heeft een met band- en rolwerk in maniëristische vormen versierde brede
trapeziumvormige gevel, mogelijk naar ontwerp van Hendrick de Keyser. Nadat het
geschut rond 1790 was verhuisd, heeft het gebouw verschillende bestemmingen
gehad. Het complex is ontpleisterd (1919-'21) en gerestaureerd 1968-'71, B.A.J.
Spängberg). Vanaf 1936 werd het gaandeweg bij de universiteitsbibliotheek getrokken.
Ter rechterzijde staat de modernistische nieuwe universiteitsbibliotheek (1967, J.
Leupen) met in de natuurstenen gevel vier reliëfs met de insignia van Amsterdamse
boekdrukkers en op de balustrade beelden van H. Krop.
Het voorm. Korenmetershuis (NZ Kolk 28) [67] werd in 1620 in maniëristische
stijl gebouwd ter plaatse van een ouder en groter gildehuis van de korenmeters, de
keurmeesters van de ‘Amsterdamse moedernegotie’. Boven de ingang toont een
reliëfsteen de korenmetersattributen. Bij een restauratie in 1896 (H.G. Jansen) zijn
weer kruiskozijnen aangebracht.
Het voorm. Wijnkopersgildehuis (Koestraat 10-12) [68] werd in 1633 door het
wijnkopersgilde gevestigd in een rond 1612 ontstaan pand met drie halsgevels (oudste
voorbeelden in Amsterdam). In 1630 waren hier de (wijn)kelders vernieuwd en bij
de overname in 1633 werd een gedeelte ingericht als gildehuis (nr. 10) en een gedeelte
als huis verhuurd (nr. 12; uitgebreid 1655). Pieter de Keyser ontwierp het
toegangspoortje (1634) met toscaanse halfzuilen, gebroken fronton en een cartouche
met afbeelding van paus Urbanus I (beschermheilige wijnbouwers). Tot circa 1800
diende nummer 10 als Wijnkopersgildehuis. De gevel heeft men gerestaureerd in
1921 (A.A. Kok) en het hele complex is verbouwd in 1950-'53 (J.M. Hardeveld) en
vervolgens gerestaureerd in 1956 (C. Wegener Sleeswijk). De voorm. gildezaal uit
1633 heeft een samengestelde balklaag en een kastenwand in Lodewijk XV-stijl. De
schoorsteenmantel in die stijl is afkomstig uit Keizersgracht 446 (ingebracht 1956).
Het voorm. Makelaarscomptoir (NZ Voorburgwal 75) [69] kwam in 1632-'33
in maniëristische stijl tot stand op het terrein van het Geertruiklooster als gildehuis
van het in 1612 opgerichte makelaarsgilde. Het ontwerp is mogelijk van timmerman
Pieter Michielsz. De zandstenen ionische ingangspoort is uit de bouwtijd. Bij een
eerste restauratie (1937, J. de Meijer) heeft men de geveltop gereconstrueerd en bij
een tweede restauratie (circa 1972) zijn de voor- en de zijgevel gesausd. In 2004-'05
volgde een nieuwe restauratie.
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Het voorm. Accijnshuis (Oudebrugsteeg 7) [70] diende voor de inning van
stedelijke belasting, vooral die op bier. Dit classicistische hoekpand uit 1638 werd
hoogstwaarschijnlijk ontworpen door Pieter de Keyser, die daarbij voor de kolossale
ionische pilasters het ordeboek van Vignola gebruikte.
Opmerkelijk zijn de twee ingangen aan de Oudebrugsteeg, voorzien van een
classicistische omlijsting en het oude (koggeschip) en nieuwe (drie Andreaskruisen)
stadswapen. Van 1830 tot 1903 was het gebouw een politiepost. Het kreeg een extra
verdieping voor de huisvesting van het Bureau voor Handelsinlichtingen (tot 1927).
Momenteel is het in gebruik als café.
De Saaihal (Staalstraat 7a-b) [71], waar het keuren en merken van gekeperde
wollen stof (saai) plaatsvond, werd gebouwd in 1641 naar plannen van Pieter de
Keyser. De afgeknotte voorgevel, gerestaureerd in 1919-'20 door A.A. Kok, is versierd
met gebeeldhouwde draperieën, bollen en het stadswapen.
Van het voorm. Spinhuis [72] resteren aan de Oudezijds Achterburgwal een met
zandstenen kroonlijst en fronton uitgevoerd hoekpand uit 1645 (bij nr. 185) en in de
Spinhuissteeg een rijk versierd zandstenen poortje van Hendrick de Keyser met
gekoppelde ionische halfzuilen en een reliëf (1607, bekroning 1645). Het Spinhuis
werd in 1596 gesticht in het voorm. St.-Ursulaklooster (afgebrand 1645). Na de
verhuizing van dit tuchthuis voor vrouwen naar het Nieuwe Werkhuis (1782) werd
het oude gebouw een kazerne en vanaf 1833 het hoofdbureau van politie. Bij een
ingrijpende verbouwing van het complex in 1911 ontstond naar plannen van J.Th.J.
Cuypers en J. Stuyt een nieuw politiebureau (OZ Achterburgwal 183). Sinds 1986
is het complex eigendom van de Universiteit van Amsterdam.
Het voorm. stadhuis, nu Koninklijk Paleis op de Dam (NZ Voorburgwal 147)
[73] werd in 1648-'65 in classicistische stijl gebouwd naar ontwerp van Jacob van
Campen, ter vervanging van het middeleeuwse stadhuis (afgebrand 1652). Dit
imposante blokvormige gebouw met twee symmetrisch gesitueerde binnenplaatsen
werd in de tijd zelf wel het achtste wereldwonder genoemd. De met zandsteen beklede
gevels hebben voor en achter ondiepe hoekrisalieten en een middenrisaliet met rijk
versierd fronton. Boven de sokkelvormige begane grond worden de gevels geleed
door twee gestapelde kolossale pilasterordes volgens het ordeboek van Scamozzi:
romana (composiet) en corinthisch.
Het rijke beeldhouwwerk van exterieur en interieur werd in 1648-'69 vervaardigd
door Artus Quellinus in samenwerking met onder meer Rombout Verhulst,
Batholomeus Eggers en zijn neef Artus II Quellinus. Het centrale thema is de leidende
positie van de stad Amsterdam in de Gouden Eeuw. Het fronton aan de Damzijde
toont de huldiging van de Amsterdamse stedenmaagd door zeegoden
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Vierschaar
Burgerzaal
Assurantiekamer
Desolate Boedelkamer
Secretarie
Thesaurie
Burgemeestersraadzaal
Burgemeesterskamer
Justitiekamer
Vroedschapszaal
Weeskamer
Schepenzaal
Galerijen

en aan de zijde van de Nieuwezijds Voorburgwal door de vier toen bekende
werelddelen. François en Pieter Hemony goten de beelden die de twee frontons
bekronen; Vrede geflankeerd door Voorzichtigheid en Rechtvaardigheid aan de
Damzijde en Atlas met Gematigdheid en Waakzaamheid aan de Nieuwezijds
Voorburgwal. De achtzijdige koepeltoren aan de Damzijde bevat een carillon van
37 klokken, waarvan negen gegoten door de gebroeders Hemony (1664), met een
speelwerk van J. Spraekel (1665).
In 1655 nam men het nog niet voltooide stadhuis in gebruik. Onder leiding van
stadsarchitect Daniël Stalpaert kwam het werk in 1665 in hoofdzaak gereed. Pas in
1683 kreeg het dak een leidekking. De afwerking van het interieur duurde nog tot
begin 18de eeuw en sommige onderdelen zijn nooit voltooid. In 1697-1700 kregen
de Galerijen en de Burgerzaal een bekleding van wit marmer naar ontwerp van Steven
Vennecool en in 1701-'05 werd de oorspronkelijke kap boven de Burgerzaal
vernieuwd naar plannen van Adriaan de Jonge en Hans van Petersom. Verdere
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wijzigingen vonden plaats in 1806-'08, toen het stadhuis door koning Lodewijk
Napoleon als paleis werd ingericht. Er zijn restauraties uitgevoerd in 1936 (J. de Bie
Leuvelink Tjeenk), toen het paleis eigendom werd van de Staat, en in 1968 (C.
Wegener Sleeswijk). Op het smeedijzeren empire-balkon aan de voorzijde na, zijn
toen de veranderingen uit 1806 vrijwel geheel verwijderd. Interieur. Direct achter
de met bronzen hekken (Gillis Wybrands) afgesloten voorgalerij aan de Damzijde
bevindt zich de Vierschaar (A), waar recht werd gesproken. Tegen de achterwand
staat een marmeren bank voor schout en schepenen, voorzien van drie grote reliëfs
met historische justitiescènes en daartussen twee paren kariatiden die (als straf) een
zware kroonlijst torsen. Verder zijn er de zetel van de stadssecretaris, die het vonnis
moest voorlezen, beelden van Rechtvaardigheid en Voorzichtigheid, alsmede nog
enkele justitievoorstellingen. Op de verdieping vormt de monumentale Burgerzaal
(B) - indertijd de ontmoetingsplek voor burgers en bestuur - de as van het gebouw.
Deze zaal wordt gedekt door een beschilderd houten tongewelf (1705, Jan Hoogzaad
en G. Rademaker). De in wit marmer uitgevoerde wanden hebben twee gestapelde
kolossale pilasterstellingen. Beeldengroepen
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Amsterdam, Stadhuis/Koninklijk Paleis, Burgerzaal (1938)

verbeelden de Amsterdamse stedenmaagd tussen Kracht en Wijsheid aan de ene
korte zijde en Rechtvaardigheid geflankeerd door Dood en Straf aan de andere zijde.
Aan de westzijde torst Atlas de kosmos. Verder zijn in reliëf de vier elementen
voorgesteld en heeft men in de marmeren vloer het hemelhalfrond en plattegronden
van de twee helften van de wereldbol ingelegd. In open verbinding met de Burgerzaal
staan de Galerijen (M), die rond de beide binnenplaatsen lopen en waarop de
verschillende kantoren uitkomen. Aan de uiteinden van deze in wit marmer
uitgevoerde galerijen zijn de goden van de hemellichamen voorgesteld. De reliëfs
boven de deuren naar de kantoren hebben betrekking op de functie, zoals de Redding
van Arion bij de Assurantiekamer (C), de Val van Icarus bij de Desolate Boedelkamer
(D) en Zwijgzaamheid en Trouw bij de Secretarie (E). De Thesaurie (F) heeft een
marmeren schouw met gebeeldhouwd fries en een door Nicolaes van Helt Stockade
geschilderd schoorsteenstuk. Cornelis Holsteyn beschilderde de zoldering. De door
een cassette-tongewelf gedekte Burgemeestersraadzaal (G) bevat twee marmeren
schoorstenen, respectievelijk met schoorsteenstukken van Govert Flinck (Curius
Dentatus wijst geschenken van de Samnieten af) en Ferdinand Bol (Fabricius blijft
standvastig in Pyrrhus' kamp). In de Burgemeesterskamer (H) is de schoorsteen
voorzien van een gebeeldhouwd fries en een schoorsteenstuk van Jan Lievens (beide
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met scènes betreffende de Romeinse veldheer Q. Fabius Maximus). Vanuit deze
kamer kon men toezien op de uitspraak van vonnissen in de Vierschaar. De
Justitiekamer (I) is voorzien van drie allegorische plafondstukken door Nicolaes van
Helt Stockade. De Vroedschapszaal (J) wordt gedekt door een cassette-tongewelf
met een schildering door Erasmus Quellinus. De twee schoorstenen hebben marmeren
friezen en schoorsteenstukken door Govert Flink (Salomo bidt om wijsheid) en Jan
Gerritsz van Bronckhorst (Jethro raadt Mozes aan goede mannen tot hoofden van
het volk te kiezen). Van Jacob de Wit zijn een groot schilderij (1736-'38; Mozes die
de leiders van het volk kiest) en enkele grisailles. In de Weeskamer
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(K) zijn de beschilderde vakken van de zoldering en het schoorsteenstuk van de
marmeren schouw vervaardigd door Cornelis Holsteyn. De Schepenzaal (L), met
insteekkamer voor de schout, bevat een marmeren schouw met gebeeldhouwd fries
(Aanbidding van het Gouden Kalf) en een door Ferdinand Bol geschilderd
schoorsteenstuk (Mozes daalt met de Tafelen der Wet af van de berg Sinaï).
Het voorm. Prinsenhof (OZ Voorburgwal 195-199) [74], sinds 1992 hotel ‘The
Grand’, ligt ter plaatse van het franciscanessenklooster van St. Cecilia, dat na de
Alteratie werd ingericht tot logement voor vorsten en andere belangrijke gasten
(1581). Dit Prinsenhof diende van 1652 tot 1665 als stadhuis. In 1597 was een deel
van het aangrenzende Catharinaklooster aan de Oudezijds Achterburgwal door de
Admiraliteit in gebruik genomen en na de verhuizing van het logement nam de
Admiraliteit in 1656 het hele Prinsenhof in gebruik. Nadat Lodewijk Napoleon in
1808 het stadhuis op de Dam als paleis had ingericht, dienden de gebouwen tot 1988
opnieuw als stadhuis.
Het oudste gedeelte van het om een binnenplaats gesitueerde huidige complex is
het voorm. hoofdgebouw van de Admiraliteit (zuidvleugel). Dit classicistische gebouw
kwam in 1661-'62 tot stand naar ontwerp van Willem Jacobsz van de Gaffel (gewijzigd
na brand in 1870). De brede voorgevel met middenrisaliet en fronton wordt geleed
door kolossale ionische pilasters. Het door Jan Gijseling de Oude gebeeldhouwde
timpaan toont onder meer het admiraliteitswapen, de oorlogsgod Mars en de zeegod
Neptunus. Ter plaatse van de kloosterkapel, die vanaf 1590 had gediend als kantoor
voor de ontvangst van konvooigelden, verrees in 1758 de huidige noordvleugel
(Prinsenhofsteeg). De toen herplaatste vroeg-17de-eeuwse dakruiter bevat twee
klokken (1612 en 1758). In de tweede stadhuisperiode bouwde men de
noordwestvleugel links van de ingangspoort aan de Oudezijds Voorburgwal (circa
1870), werd de vleugel aan de St.-Agnietenstraat vernieuwd (1903-'05, W. Springer
en H. Leguyt) en verrees de forse westvleugel aan de Oudezijds Voorburgwal
(1924-'26). Deze door A.R. Hulshoff en N. Lansdorp in expressionistische stijl
ontworpen vleugel is rijk gedetailleerd en heeft zware steunberen met symbolisch
beeldhouwwerk (H. Krop).
Interieur. De voorm. trouwzaal in de westvleugel bevat plafond- en
wandschilderingen in late jugendstil en gebrandschilderde ramen uit 1925-'26 van
Chr. Lebeau met het huwelijk als thema. Het originele meubilair van A. Grimmon
en een kroonluchter van J. Eisenloeffel zijn nog aanwezig. In het 17de-eeuwse
Admiraliteitsgebouw bevindt zich de raadzaal uit circa 1925 met een betimmering
van W. Penaat, muurschilderingen van J. Thorn Prikker en beeldengroepen
vervaardigd door H. Krop, J. Mendes da Costa en J. Raedecker. De ramen in het
trappenhuis zijn van R.N. Roland Holst. Rond 1992 is de wandschildering ‘Vragende
Kinderen’ (1949; K. Appel) teruggebracht.
De voorm. Handboog- of St.-Sebastiaansdoelen (Singel 421) [75] werd gebouwd
in 1512. Bij een verbouwing tot logement in 1733 ontstond de huidige, zwart geteerde
voorgevel met een in het midden verhoogde kroonlijst. Daar is het stadswapen
aangebracht, met daaronder de wapens van de doelen en enkele aanvoerders van de
schutterij. Aan de Handboogstraat (bij nr. 10) staat een dorisch toegangspoortje (circa
1620). In 1862 werd het gebouw door het Athenaeum Illustre in gebruik genomen
en in 1880 volgde de inrichting als universiteitsbibliotheek.
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De voorm. Pietershal (OZ Voorburgwal 274) [76] werd in 1583 ingericht als
vleeshal in de kapel van het voorm. St.-Pietersgasthuis en onderging in 1779 een
grondige verbouwing naar plannen van Abraham van der Hart. Slechts de eenvoudige
tuitgevel met een bekroning met ossenkoppen resteert. Deze is opgenomen in het
voorm. gemeentegirokantoor (1929-'33).
Het voorm. Nieuwe Werkhuis (Roetersstraat 2) [77] kwam tussen 1779 en 1782
tot stand naar ontwerp van Abraham van der Hart. Als voortzetting van het Rasphuis
voor mannen en het Spinhuis voor vrouwen werden hier zwervers, alcoholisten en
bedelaars gehuisvest en tewerkgesteld. Het forse complex in sobere classicistische
stijl bestaat uit vier drielaagse vleugels om een - oorspronkelijk in vieren gedeelde
- binnenplaats met middenpaviljoen. Het middendeel van de trapsgewijs verspringende
voorgevel wordt bekroond door een fronton met beeldhouwwerk van Anthonie
Ziesenis, voorstellende de stedenmaagd omringd door Nijverheid en een figuur die
Luiheid en Losbandigheid bestrijdt. De ingangspartij en de flankerende vensters
hebben een omlijsting met natuurstenen blokken. De vensters op de verdieping
erboven zijn voorzien van frontons. In 1971-'78 is het complex gerenoveerd en
ingericht als verpleeghuis (dr. Sarphatihuis). Ter plaatse van de vroegere binnenplaats
is in 1998-'99 één grote overdekte binnentuin ontstaan.
Militaire gebouwen. De voorm. Oranje Nassaukazerne (Sarphatistraat 600) [78],
gebouwd in 1810-'14 naar ontwerp van Abraham van der Hart, is een langgerekt
sober gebouw met midden- en hoekrisalieten, elk voorzien van geblokte lisenen en
frontons met beeldhouwwerk van stadsbeeldhouwer Christiaan Welmeer en diens
opvolger P.J. Gabriël (middelste fronton wapen van Oranje Nassau). Dit
oorspronkelijk voor twee infanteriebataljons (1600 man) bestemde gebouw heeft een
woonfunctie sinds een verbouwing in 1990 (A.J. en J. van Stigt). De voorm.
Cavaleriekazerne (Sarphatistraat 470) [79] is een sober neoclassicistisch gebouw
met middenrisaliet en lagere zijvleugels, gebouwd in 1864-'65 en voorzien van een
kap met schenkelspanten. De kazerne is in 1987-'92 (K.J. van Velsen) verbouwd tot
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Sobere neoclassicistische vormen vertonen
ook het voorm. militair hospitaal (Sarphatistraat 252-366; 1868-'70) en het forse
voorm. Rijksgoederenmagazijn (Sarphatistraat 370; 1873-'75) voor kleding en
uitrusting, dat in 1908-'09 in betonskeletbouw werd uitgebreid naar plannen van
ingenieur J.Z. Stuten. In neorenaissance-stijl uitgevoerd is het U-vormige voorm.
Rijksmagazijn voor Geneesmiddelen (Sarphatistraat 410; 1887-'89).
Het Paleis van Justitie (Prinsengracht 436) [80] kwam in 1825-'29 tot stand naar
een sober neoclassicistisch ontwerp van J. de Greef door verbouwing van het
Aalmoezeniersweeshuis uit
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1663-'65. Aanleiding hiervoor was de overplaatsing van de weeskinderen naar de
Koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen en Ommerschans (Dr) in 1822. Het
langgerekte gebouw met midden- en hoekrisalieten heeft kolossale corinthische
pilasters en een kroonlijst met attiek. Op het middenrisaliet zijn gevelstenen met
inscriptie en schilddragende leeuwen aangebracht. Een interne verbouwing is
uitgevoerd rond 1990 (B. Loerakker).
Het voorm. Huis van Bewaring I (Kleine-Gartmanplantsoen 10) [81], gebouwd
in 1845-'47 op het voorm. bolwerk ‘De Schinkel’, was de eerste cellulaire gevangenis
van Nederland. Naar plannen van I. Warnsinck en J.G. van Gendt verrees een
kruisvormig gebouw met op het snijpunt een observatiekoepel. Voor de verbreding
van de Weteringschans verdween het bijbehorende poortgebouw en daar verrees in
1891-'92 een justitiegebouw in neorenaissance-stijl naar ontwerp van W.C. Metzelaar
(uitgebreid met instructiegebouw 1907-'08). Na de sluiting van het Huis van Bewaring
in 1978 zijn de cellenvleugels ingrijpend verbouwd rond 1990 (C.M.J.G. Spanjers).
Daarbij zijn een nieuwe glazen koepel en een beglaasde verdieping aangebracht. Het
binnenterrein is omgevormd tot Max Euweplein, met aan de voorzijde het cultureel
centrum ‘De Balie’.
Gemeentekantoren. Het voorm. commiezenkantoor (Weteringschans 30) [82] is
een klein gepleisterd neoclassicistisch pand uit 1842, voorzien van een portiek met
twee vierkante pijlers. Het voorm. ijkkantoor (Brouwersgracht 276; circa 1860) [83]
is een sober neoclassicistisch eenlaagspand met forse kroonlijst en balustrade. Naar
plannen van H. Leguyt kwamen het Bureau van Burgerlijke Stand & Bevolking
(Singel 451-453; 1897, uitgebreid 1905) [84] en het aangrenzende politiebureau nr.
5 (Singel 455-457; 1907) tot stand. Van dit complex resteert na de bouw van
winkelcentrum ‘De Kalvertoren’ (1997, P. de Bruijn) slechts de lange
neorenaissance-voorgevel met topgevels aan de uiteinden en met twee zandstenen
toegangspoortjes naar voorbeeld van het poortje van het oude Aalmoezeniershuis
ter plaatse (gesticht 1613). Ontworpen door de Dienst Publieke Werken zijn het
expressionistische vierlaagse gebouw van de voorm. arbeidsbeurs (Passeerdersgracht
30-32; 1915-'17) en de in strakke kubistisch- expressionistische stijl uitgevoerde
gemeentewerf Uilenburg (Nieuwe Uilenburgerstraat 57-59; circa 1926) [85].
Brandweerkazernes. In 1831 werd het ‘Korps Blusplichtigen’ opgericht, waarvan
de taken in 1874 werden overgenomen door professionele spuitgasten. In een op de
Italiaanse middeleeuwse en vroege renaissance-architectuur geïnspireerde stijl
ontwierp stadsarchitect B. de Greef de brandweerkazernes Valckenierstraat 2 (1873)
[86] en Prinsengracht 237 (1874-'75, samen met W. Springer) [87]. Deze eclectische
gebouwen zijn voorzien van een hoger opgetrokken middenpartij, arkeltorentjes en
rondboogvensters. Vergelijkbaar, maar rijker uitgevoerd is de kazerne De Ruyterkade
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149-150 (1889, W. Springer) [88] met hoger opgetrokken midden- en hoekrisalieten
en gekanteelde torens. Interessant zijn verder de hulpwachtgebouwen Rozengracht
238 (1894) en Haarlemmerplein 48 (1897, H. Leguyt), en de in rationalistische
vormen uitgevoerde kazerne Nieuwe Achtergracht 38-96 (1909) [89].
Politiebureaus. Het politiebureau Marnixstraat 148 [90] werd in 1888 gebouwd
naar een eclectisch ontwerp van W. Springer. Naar een ontwerp in Nieuw
Historiserende stijl van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt bouwde men in 1911 het oude
hoofdbureau van politie (OZ Achterburgwal 183) [91] met schildhoudende leeuwen
boven de ingang. Het werd in 1941 vervangen door het nieuwe hoofdbureau van
politie (Marnixstraat 304) [92]. Dit door E. Messer in traditionalistische vormen
ontworpen gebouw heeft een inpandig portiek met betonnen kolommen en daarboven
een gesloten bakstenen gevelpartij met drie beelden, schildhoudende leeuwen en een
tekstlint. Voorbeelden van kleinere (voorm.) politieposten zijn Rembrandtplein 1
(1874), Leidseplein 15-17 (circa 1900) en het kleine, in chaletstijl uitgevoerde, houten
gebouw bij Nieuwezijds Voorburgwal 289 (1896), dat nu dient als broodjeszaak.
Postkantoren. In 1893-'99 verrees naar ontwerp van rijksbouwmeester C.H. Peters
het voorm. hoofdpostkantoor (NZ Voorburgwal 182) [93] in de voor zijn werk zo
kenmerkende, op de neogotiek geënte, vormen. Dit rijk geornamenteerde, forse
drielaagse gebouw is voorzien van een reeks dakerkers en vier torens met peervormige
spitsen. Twee torens met opengewerkte spitsen flankeren het ingangsrisaliet. Het
gebouw is als warenhuis ‘Magna Plaza’ in gebruik sinds een verbouwing in 1991-'92
(H. Ruijssenaars). De centrale hal met galerijen ontvangt licht door een (vernieuwde)
lichtkap. Een sober expressionistisch ontwerp is het telefoongebouw (Singel 340;
1917-'19, G.J. Rutgers en P.L. Marnette) [94]. Dit blokvormig pand heeft een gesloten,
met natuursteen beklede, onderbouw en is versierd met beeld-
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houwwerk (H. Krop) en uitgebreid in 1955 (C. van der Wilk). Het voorm. rijkskantoor
voor Geld- en Telefoonbedrijf (NZ Voorburgwal 226; 1924-'27, J. Crouwel) [95],
nu kantoor van K.P.N. en winkelcentrum, is een zakelijk-expressionistisch gebouw
met stalen kozijnen, plat dak, doorlopende overstekken en balkons. Het voorm.
stationspostkantoor (Oosterdokskade 5; 1960-'68, P.J. Elling en B. Merkelbach) [96]
is opgetrokken met een betonskelet en bekleed met kalkzandsteen. Het bestaat uit
een hoog rechthoekig bouwdeel (pakketpost en administratie) en een in 2004 gesloopt
haaks ingestoken laag bouwdeel met betonnen schaaldaken (briefpost). Een deel van
het gebouw dient momenteel als tijdelijke huisvesting van het Stedelijk Museum.
De voorm. Franse Schouwburg (Amstel 56-58) [97] werd in 1786 geopend onder
de naam ‘Theâtre Français sur l'Erwtenmarkt’ voor een besloten sociëteit van
Amsterdamse liefhebbers van het Franse toneel. Na 1795 werden de voorstellingen
openbaar. Het door Abraham van der Hart ontworpen gebouw heeft rondbogige
ingangen en omlijste empire-vensters. Na de sluiting in 1853 had het gebouw andere
functies, om na een verbouwing in 1948 (C.H. Henke) heropend te worden als theater
‘De Kleine Komedie’.
Circustheater Carré (Amstel 115-125) [98] werd in 1886-'87 in opdracht van
Oscar Carré gebouwd naar plannen van J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk. Dit markant
aan de Amstel gelegen monumentale bouwwerk heeft een rijk versierde eclectische
voorgevel met een onderbouw in natuurstenen rusticawerk en een wit gepleisterde
bovenbouw met kolossale pilasters, forse kroonlijst en een attiek. Het middenrisaliet
is voorzien van gekoppelde zuilen en pilasters. De frontonbekroning toont
beeldhouwwerk van B. van Hove (schilddragende leeuwen). Clowns- en
leeuwenkoppen, bronskleurig gepleisterde paardjes en allerhande circusattributen
versieren de voorgevel. Het kalotvormige koepeldak met gebogen ijzeren
vakwerkliggers en Polonceauspanten heeft een spanwijdte van 37 meter en is voorzien
van een houten betimmering. Naar plannen van O. Greiner en M. van Goor is Carré
verbouwd

Amsterdam, Circustheater Carré

en uitgebreid met een nieuwe toneeltoren (1992-'93) en heeft men de fundering
gesaneerd, het interieur van het theater gemoderniseerd en een nieuwe foyer in de
kap gebouwd (2004).
De voorm. Hollandse Schouwburg (Plantage Middenlaan 24) [99] werd in
1892-'93 gebouwd naar plannen van C.A. Bombach onder de naam ‘Artis
Schouwburg’. In 1942 gebruikten de Duitsers deze schouwburg als verzamelplaats
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voor joden die zouden worden weggevoerd. De schouwburg is in 1961 gesloopt met
uitzondering van de gepleisterde eclectische voorgevel met

Amsterdam, Stadsschouwburg (1982)

middenrisaliet en fronton met beeldhouwwerk. Op het vrijgekomen terrein is door
J. Leupen een herdenkingsplaats gecreëerd voor joodse oorlogsslachtoffers. Deze
heeft de vorm van een hof met eenvoudige galerijen en een piloon van basaltlava.
Links van de ingang staat een rouwkapel naar ontwerp van L.H.P. Waterman.
De Stadsschouwburg (Leidseplein 26) [100] kwam in 1892-'94 tot stand naar
plannen van J.L. en J.B. Springer en A.L. van Gendt nadat de oude houten schouwburg
uit 1772 (ommanteld 1882) door brand was verwoest. Het nieuwe gebouw verrees
in rijke neorenaissance-stijl met natuurstenen ornamenten en zinken decoraties. Het
voorgebouw met foyer wordt
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geflankeerd door torens en is voorzien van een uitgebouwde arcade met balkon bij
de hoofdingang. Erachter staat de hoger opgetrokken toneeltoren, waaromheen diverse
nevenruimten zijn gegroepeerd. De schouwburgzaal heeft drie hoefijzervormige
balkons, waarvan het middelste wordt onderbroken door enkele kolossale zuilen met
de koninklijke loge, alsmede enkele door hermen geflankeerde loges-d'avant scènes.
Het stucwerk in het interieur is uit de bouwtijd. In 1982 heeft men de decorzolder
verbouwd tot een podium voor experimentele voorstellingen en in 2004 begon een
ingrijpende verbouwing en renovatie van het oude gebouw (voltooid 2007). Een
nieuwe toneelzaal naar ontwerp van J.F. Klinkhamer is geplaatst tussen de schouwburg
en het in 1969 in gebruik genomen theater De Melkweg aan de Lijnbaansgracht. Dat
theater is gevestigd in de voorm. suikerraffinaderij ‘De Granaatappel’, gebouwd in
1889 naar ontwerp van I.L. Spakler voor de firma Spakler & Tetterode met het
tegenoverliggende suikerpakhuis (Lijnbaansgracht 234). Later diende de raffinaderij
nog als melkfabriek.
Overige theaters. Het theater Odeon (Singel 460) is gevestigd in een kort na 1661
gebouwd pand met een classicistische halsgevel (Philips Vingboons). In 1837-'38
werd in het achterhuis een zaal voor muziekuitvoeringen en voordrachten ingericht
naar een rijk gedecoreerd ontwerp in empire-stijl (M.G. Tétar van Elven). Na een
grote brand in 1992 heeft men het gebouw zoveel mogelijk in oude staat hersteld.
Het voorm. Vaudeville-theater (Singel 512) werd in 1846 geopend, maar al in 1864
verbouwd tot kantoorruimte (I. Gosschalk). In 1910 werd op zolder een internationaal
schildersatelier ingericht op initiatief van kunstenares G. Mesdag-Van Calcar.
Café-theater Frascati (Nes 59-65) werd in 1824 gebouwd als ontspannings- en
concertzaal bij een gelijknamig 18de-eeuws koffiehuis. Na de verhuizing van dit
theater naar de Plantage (1879) was het gebouw tot 1940 als veilinghuis in gebruik.
A.L. van Gendt ontwierp hiertoe het voorm. verkooplokaal ‘Frascati’ (OZ
Voorburgwal 304-306; 1879) met een gepleisterde gevel voorzien van eclectische
en neorenaissance-elementen. Theater Desmet (Plantage Middenlaan 4a) werd in
1879 naar plannen van A.L. van Gendt gebouwd als ‘Zomertheater Frascati’ in
opdracht van G. Prot. In 1904 kreeg het een nieuwe voorgevel (Ed. Cuypers) en in
1927 volgde een ingrijpende verbouwing in art déco-stijl (J.F. Staal). T. Desmet,
neef van filmpionier J. Desmet, liet het gebouw in 1946 inrichten als bioscoop. Het
art déco-interieur is in 1980 verbouwd en de gevel is toen gepleisterd en van
aangepaste ornamenten voorzien (J. Groote). Na gebruik als woning vanaf 1983 is
het sinds 2000 een studiogebouw annex studio-café. Het Vlaams Cultureel Centrum
‘De Brakke Grond’ (Nes 53-55), met theater- en expositieruimten, is in 1979 gevestigd
in een grotendeels vernieuwd veilinggebouw. De toegang tot het terrein, dat
oorspronkelijk behoorde tot het St.-Margarethaklooster, wordt gemarkeerd door een
hier in 1879 geplaatst, en uit oude en nieuwe onderdelen samengesteld, maniëristisch
zandstenen poortje (bij OZ Voorburgwal 298). Het jaartal 1624 op dit poortje verwijst
mogelijk naar een herberg annex verkooplokaal dat hier toen werd gevestigd.
Het stadhuis en muziektheater ‘De Stopera’ (Amstel 1) [101] is in 1979-'88
verwezenlijkt naar plannen van W. Holzbauer en C. Dam. Na een mislukte prijsvraag
(1936) besloot de gemeenteraad in 1954 tot het Waterlooplein als bouwlocatie, waarna
een tweede prijsvraag (1968) werd gewonnen door de Weense architect Holzbauer.
Hij heeft vervolgens zijn stadhuisontwerp (1971) gecombineerd met de plannen voor
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een muziektheater van B. Bijvoet en G.H.M. Holt (1963). Na de dood van Bijvoet
(1981) heeft architect Dam de plannen voor het muziektheater verder uitgewerkt.
Het in 1986 voltooide muziektheater heeft aan de Amstel een gebogen gevel met
glazen pui en daarvoor zes vrijstaande, met marmer beklede, schermen. Achter deze
gevel bevindt zich over de volle hoogte de foyer. Deze omsluit een hoefijzervormige
zaal met twee balkons en een door P. Struycken ontworpen sterrenplafond. Het
muziektheater ligt in de binnenhoek van het L-vormig stadhuis en deelt een
gemeenschappelijke hal en binnenstraat. Boven de ingang is een grote luifel
aangebracht. Een vierkante glazen dakopbouw op de hoek van Zwanenburgwal en
Amstel markeert de met wit marmer beklede raadzaal. De raad- en trouwzalen,
waarvan één naar ontwerp van W.T. Schippers, liggen aan de gemeenschappelijke
hal. De hogere vleugels langs de Zwanenburgwal en het Waterlooplein bevatten de
kantoren.
Musea. Het Rembrandthuis (Jodenbreestraat 4-6) [102] werd in 1606 (gevelsteen)
gebouwd voor de broers Hans en Cornelis van der Voort uit Antwerpen. Bij een
verbouwing in 1627-'28 voor Pieter Belten werd de tweede verdieping toegevoegd
en verving men de trapgevel door een classicistische kroonlijst met fronton.
Rembrandt van Rijn kocht het huis in 1639 en richtte er zijn atelier in. Wegens
faillissement moest hij het huis verkopen in 1658. Bij een verbouwing in 1660-'62
werd het pand 85 centimeter opgevijzeld en in twee woningen gesplitst. De Stichting
Rembrandthuis liet het pand inrichten tot museum in 1908-'11 (K.P.C. de Bazel),
waarbij de gevel werd gerestaureerd. Het pseudo-classicistische ingangspoortje en
de natuurstenen banden van het souterrain zijn toen aangebracht. Ten behoeve van
de expositiemogelijkheden heeft men het buurpand (Saskiahuis) in 1995 verderop
herbouwd (nr. 14) en het aangrenzende pand in 1998 door nieuwbouw vervangen
(interieur P. Sas, voorgevel M.E. Zwarts en R. Jantsma). In 1999 is de inrichting van
het huis teruggebracht
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in de midden-17de-eeuwse toestand (H. Zantkuijl en M. Neerincx).
Museum Fodor (Keizersgracht 609) [103] is in 1861-'63 ontstaan door verbouwing
van een ouder pakhuis naar plannen van C. Outshoorn. Vlak voor zijn zelfmoord in
1860 vermaakte steenkolenhandelaar en kunstverzamelaar C.J. Fodor zijn collectie
en de panden Keizersgracht 609-613 aan de gemeente onder de voorwaarde er een
museum in te richten. De nieuw opgetrokken, gelaagde zandstenen gevel in eclectische
vormen heeft boven de toegang een Palladiaans venster met zuilen en gebogen
middenstuk. Recentelijk is het interieur ingrijpend verbouwd (bureau Benthem &
Crouwel).
Het Anne Frankhuis (Prinsengracht 263) [104] is de plaats waar de uit Duitsland
geëmigreerde Otto Frank vanaf 1940 een agentschap van de Opekta Werke
(specerijen) dreef en waar hij met zijn gezin tijdens de oorlog in het achterhuis
onderdook tot zij werden opgepakt in augustus 1944. Het dagboek over deze
onderduikperiode van dochter Anne - gestorven in 1945 in concentratiekamp
Bergen-Belsen - is internationaal bekend geworden en geldt als een icoon van de
Tweede Wereldoorlog. De Anne Frankstichting heeft het 18de-eeuwse huis gekocht
en vervolgens gerestaureerd en uitgebreid met het buurpand (nr. 265) als museum
en voorlichtingscentrum (1959-'60). Wegens het massale bezoekersaantal is in 1999
een moderne uitbreiding toegevoegd met de nieuwe toegang en alle museale functies
(bureau Benthem & Crouwel). Het eigenlijke huis is rond die tijd gerestaureerd in
de oorlogssituatie met magazijn en kantoor (C.L. Temminck Groll en H. Zantkuijl).
Het Science Center New Metropolis (Oosterdok 2) [105], tegenwoordig NEMO
geheten, is in 1990-'97 gebouwd naar ontwerp van R. Piano bovenop de toegang tot
de IJ-tunnel (1965-'68). De gevelbekleding bestaat uit groen geoxideerde koperen
platen. Op het hellende dak biedt een openbaar plein uitzicht over de stad.
Bewaarscholen. De voorm. bewaarschool Amsterdams Welvaren (Berenstraat 7),
gesticht in 1830 met een legaat van quaker John Warder, kreeg in 1864 een nieuw
schoolgebouw in vroege neogotische vormen naar ontwerp van P.J. Hamer. Een
gepleisterde eclectische voorgevel heeft de voorm. Louise Bewaarschool
(Prinsengracht 151; 1854, I. Warnsinck; herbouwd 1979-'80, S. Soeters). In
neorenaissancestijl uitgevoerd zijn de Ned. Isr. Armenbewaarschool
(Rapenburgerstraat 105; 1862, W.J.J. Offenberg; verbouwd 1890, G.B. Salm) [106]
en de Prinses Wilhelminabewaarschool (Egelantiersstraat 145; circa 1895).
Scholen voor lager onderwijs. De eerste Wet op het Lager Onderwijs (1806)
regelde onder meer de indeling van de schoolkinderen in drie klassen op basis van
hun ontwikkelingsniveau. Veel scholen waren toen nog gevestigd in pakhuizen en
op zolders. Zo kreeg de Chr. Afgescheiden gemeente in 1841 toestemming om een
pakhuis tot school om te bouwen. Die werd kort daarop vervangen door de voorm.
school voor havelozen ‘Eben Haëzer’ (Bloemstraat 189-191; 1854) [107], een
gepleisterd schoolgebouw op de hoek van de Lijnbaansgracht.
In 1857 werd een nieuwe onderwijswet van kracht en in Amsterdam betekende
dit een indeling in kosteloze stadsarmenscholen (aangeduid met nummers),
tussenscholen met gering schoolgeld (aangeduid met letters) en openbare
burgerscholen met gewoon schoolgeld (aangeduid met namen). De laatstgenoemde
scholen werden Gewoon Lager Onderwijs (G.L.O.) genoemd en waren verdeeld in
scholen eerste, tweede en derde klasse. Voor verdere verdieping waren er de scholen
voor Uitgebreid Lager Onderwijs (U.L.O.) en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
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(M.U.L.O.). Naar plannen van B. de Greef bouwde men de sobere gebouwen van de
voorm. armenschool nr. 8 (Nieuwe Kerkstraat 122; 1862) met gymzaal en
onderwijzerswoning, de armenschool nr. 19 (Laurierstraat 107; 1868, verhoogd
1885) met zes lokalen en twee hoekrisalieten (gymnastieklokaal en
onderwijzerswoning), en de armenschool nr. 18 (Binnenkant 39; 1870), een smal
drielaags pand. De Greef ontwierp ook de drielaagse tussenschool G (Prinsengracht
239; 1866, verbouwd 1901). Andere voorbeelden zijn de Walkartschool (Nieuwe
Looiersstraat 76; circa 1880), een tweelaags neoclassicistisch schoolgebouw, en het
gebouw voor G.L.O. eerste klasse Valckenierstraat 39 (1883) met gepleisterde
eclectische gevel.
Het schoolbesluit van 1880 leidde tot veel nieuwe scholen. Alle scholen voor
G.L.O. werden ontworpen door de Dienst Publieke Werken (D.P.W.). Uitgevoerd
in neoclassicistische stijl met rondbogen is de Agatha Dekenschool (Molenpad 15-17;
1883) [108]. Deze forse tweelaagse M.U.L.O.-school voor meisjes is vrijwel identiek
aan de school Eerste Jacob van Campenstraat 59 (1882) buiten de Singelgracht.
Andere voorbeelden van openbare lagere scholen - met steeds uitgesprokener
neorenaissance-vormen - zijn de voorm. tussenschool Lauriergracht 4 (1875), de
voorm. lagere scholen derde klasse voor jongens Marnixstraat 2 (1883) en
Lepelkruisstraat 14-52 (1890), de voorm. lagere school nr. 73 (Elandsgracht 70;
1892) en de lagere school nr. 25 (Anjeliersstraat 153; 1885). Stilistisch vergelijkbaar
met de laatste is de voorm. armenschool Utrechtsedwarsstraat 28-30 (circa 1885).
Scholen van de eerste klasse zijn Lijnbaansgracht 15a-c (1885), de lagere scholen
nr. 49 en 50 (Plantage Doklaan 14-16; 1886) en de voorm. Jacob Bickerschool
(Windroosplein 75-77; 1889). H. Leguyt ontwierp in neorenaissance-vormen en
chaletstijl de dubbele openbare lagere Koningin Emmaschool (Passeerdersgracht
23-25; 1899) [109] als een fors drielaags ‘schoolkasteel’ met gymnastiekzaal
(Raamstraat). Vergelijkbare ontwerpen van Leguyt zijn de dubbele school eerste en
tweede klasse Hortusplantsoen 1-3 (1897) en het schoolgebouw Karthuizersplantsoen
6 (1899). Opvallend zijn verder nog de drielaagse Van Alphenschool (Oudeschans
35; 1893, A.W. Weissman) en de school voor schipperskinderen Marnixkade 65-67
(1873, P.J. Hamer) met aan weerszijden een hoger opgetrokken hoekrisaliet met
ingangspartij (verbouwd circa 1885). Voor het G.L.O. maakte de Dienst Publieke
Werken ontwerpen met expressionistische elementen voor de lagere school nr. 111
(Lindengracht 93; 1914-'15), de lagere
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school nr. 6 (Anjeliersstraat 35; 1915) en de dubbele school De Witte Olifant (Nieuwe
Uilenburgerstraat 96/Nieuwe Batavierstraat 2; 1920). Een duidelijk expressionistisch
voorbeeld is de openbare lagere Theo Thijssenschool (Anjeliersstraat 157; 1924)
[110]. In kubistisch-expressionistische stijl ontwierp P.L. Marnette (D.P.W.) voor
schipperskinderen de drielaagse lagere school Droogbak 1c-d [111], met drie lokalen
per verdieping.
Voor het bijzonder onderwijs kwamen eind 19de eeuw ook diverse scholen tot
stand, zoals de met siermetselwerk uitgevoerde forse U-vormige voorm. Herv.
diaconieschool (1878). Een vergelijkbare opbouw hebben de drielaagse R.K. lagere
school Egelantiersgracht 484 (1876, Th. Asseler). en de R.K. St.-Antonia
meisjesschool (Haarlemmerstraat 132-136; 1895, F.M.J. Caron). Ontworpen met
rationalistische elementen zijn de voorm. R.K. St.-Vincentius Tusschenschool
(Groenburgwal 30; 1903, J. Moolenbroek) en de voorm. R.K. St.-Antonia M.U.L.O.
annex kweekschool (Korte Prinsengracht 15-17; 1910, J. Hegener). De R.K.
St.-Vincentiusschool annex St.-Canisiuspatronaat (Oostenburgergracht 15-17; 1915)
werd ontworpen door J. Duncker, evenals het voorm. R.K. Meisjeshuis (Elandsstraat
34; 1925). A.J. Joling ontwierp de naastgelegen R.K. lagere school Elandsstraat 42
(1922). De Herv. J. van Noortschool (Prinsengracht 400-406; 1924, C. Kruyswijk)
heeft beeldhouwwerk aan weerszijden van de ingang; de naam van de school is
uitgevoerd in smeedijzer. De Chr. Jan de Liefdeschool (Recht Boomssloot 52;
1929-'30, A. Ingwersen) [112] kwam tot stand voor de Vereniging tot Heil des Volks.
Scholen voor voortgezet onderwijs. De Wet op het middelbaar onderwijs (1863)
leidde tot de Burgerschool en de Hogere Burger School (H.B.S.). Naar ontwerp van
B. de Greef kwam in 1868 de voorm. Openbare Burger Dag- en Avondschool
(Westerstraat 187) tot stand als een vierlaags gebouw in sobere neoclassicistische
stijl met gepleisterde begane grond en middenrisaliet. De eerste H.B.S. werd in 1868
ingericht in het Coymanshuis (Keizersgracht 177; zie woonhuizen). In
neorenaissance-stijl uitgevoerd is de voorm. turnzaal ‘Rust Roest’ (Nieuwe
Passeerdersstraat 1-3; 1886-'87, J. Ingenohl en K.J. Muller) [113], aan beide zijden
geflankeerd door bovenwoningen in dezelfde stijl (Marnixstraat 317 en Leidsekade
49-51).
Met de Wet op het hoger onderwijs (1876) verving het gymnasium de Latijnse
School (sinds 1847 aan de Weteringschans) als voorbereiding op de universiteit. Het
Barlaeusgymnasium (Weteringschans 29; 1884-'85, W. en J.B. Springer) [114] is
een breed drielaags gebouw met een grotendeels met natuursteen beklede eclectische
voorgevel (verbouwd 2002-'04). Het middenrisaliet met attiek wordt bekroond door
een beeldengroep van B. van Hove. Het beeldhouwwerk van de frontons van de
zijrisalieten werd vervaardigd door P.E. van den Bossche en W. Crevels, die ook de
andere gevelbeelden leverden. In neorenaissance-stijl ontworpen is het voorm. Geref.
gymnasium (Keizersgracht 495; 1891, Tj. Kuipers). Het voorm. nieuwe Geref.
gymnasium (Keizersgracht 418-424; 1930, A. Ingwersen) [115], tegenwoordig in
gebruik als Kleinkunstacademie, is een fors pand met hoeklisenen en een met
natuursteen beklede plint. Een hoge dubbele stoep leidt naar de monumentale
ingangspartij met zandstenen omlijsting bekroond door twee beelden (Geloof en
Wetenschap).
Overige scholen. Met natuursteen versierde trapgevels en een omlijste ingangspartij
hebben de in 1877 in neorenaissance-stijl opgetrokken Gemeentelijke
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Kweekschool (Nieuwe Prinsengracht 89-91; met conciërgewoning) en de bijbehorende
leerschool (Nieuwe Kerkstraat 124-126). De Kweekschool voor de Zeevaart (Prins
Hendrikkade 191-194) [116] kwam in 1878-'80 tot stand ter plaatse van het voorm.
Willigen Rasphuis (1650), waarin deze kweekschool in 1783 was gevestigd. Dit door
W. en J.L. Springer ontworpen drielaagse schoolgebouw heeft trapgevels in rijke
neorenaissance-stijl, waarbij die van het ingangsrisaliet een gebeeldhouwde
allegorische reliëfvoorstelling bevat. A.L. van Gendt leverde de ontwerpen voor het
(later) gesausde eclectische gebouw van de Toneelschool (Marnixstraat 150; 1877-'78)
[117] en de met eclectische en neorenaissance-elementen uitgevoerde voorm.
Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd (Weteringschans 31; 1879). Dit met een
etage verhoogde gebouw (1951, H. Rietsnijder) behoort tegenwoordig tot het
Barlaeusgymnasium. Een sober neorenaissance-ontwerp is de voorm. Kweekschool
voor Machinisten (Plantage Muidergracht 12-14; 1887, A. Salm) [118]. In 1910
verdween het bijbehorende internaat en werd de school tevens een Middelbare
Technische School. In 1926 volgde een verbouwing (B.J. Ouëndag). Na de verhuizing
van de school in 1966 is het gebouw sinds 1967 onderdeel van de Universiteit van
Amsterdam. De voorm. Eerste Openbare Handelschool (Raamplein 1; 1899-1901,
J.B. Springer en H. Leguyt) [119] is een forse school met neoclassicistische en
neorenaissance-elementen. De midden- en hoekrisalieten aan de zijde van het
Raamplein zijn uitgevoerd met kolossale pilasters. Het tegeltableau (firma Rozenburg)
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in de hal werd in 1901 aangeboden door oud-leerlingen ter gelegenheid van de
opening van de nieuwe school (oorspronkelijk gesticht 1845). De voorm.
Electrotechnische School (Voormalige Stadstimmertuin 2) uit 1901 was na een
verbouwing in 1938 (J.S. Baars) in gebruik als Joodsche H.B.S. en na verhoging met
een verdieping in 1959 als het Joods Lyceum Maimonides. Tegenwoordig is er een
Regionaal Opleidings Centrum in gevestigd, evenals in het tegenovergelegen
schoolgebouw Voormalige Stadstimmertuin 1 (1901).
Universiteit van Amsterdam. In 1631 stichtte de stad Amsterdam het ‘Athenaeum
Illustre’, dat als uitvloeisel van de Wet op het Hoger Onderwijs (1876) tot
Gemeentelijke Universiteit werd verheven in 1877. Van 1631 tot 1862 was het
Athenaeum gehuisvest in de Agnietenkapel, daarna in het Doelengebouw aan de
Singel. Nadat daar in 1880 de universiteitsbibliotheek was ingericht, vestigde de
Gemeentelijke Universiteit zich in 1880 in de Oudemanhuispoort. In 1877 werd de
Hortus Botanicus een universiteitstuin en men betrok ook de dierentuin Artis bij het
wetenschappelijk onderwijs. In die omgeving (Plantagebuurt) ontstonden de nieuwe
laboratoria, zoals het door W. Springer en B. de Greef ontworpen voorm.
Natuurkundig Laboratorium (Plantage Muidergracht 6; 1882, vergroot 1903) [120],
een eclectisch gebouw met drielaagse middenpartij en in hoogte verspringende
flankerende vleugels. De Dienst Publieke Werken leverde het expressionistische
ontwerp voor het Laboratorium Fysica (Plantage Muidergracht 4; 1921-'23) [121],
dat sinds 1940 Zeemanlaboratorium heet. Van dezelfde dienst bouwde A.R. Hulshoff
elders rond 1934 in traditionalistische vormen het Geologisch Instituut (Nieuwe
Prinsengracht 130) [122] en het A.F. Hollemangebouw (Nieuwe Achtergracht 129)
voor organische scheikunde. Het aangrenzende Roeterseilandcomplex (Nieuwe
Achtergracht e.o.) omvat onder meer enkele hoge functionalistische bouwblokken
met skeletconstructie en glazen vliesgevels (1963-'68 en 1974-'78, N. Gawronski).
In 1989-'92 is langs de Roeterstraat nieuwbouw opgetrokken (P. de Bruijn). Voor
het Roeterseiland is in 1997 een stedenbouwkundig masterplan opgesteld (Architecten
Cie onder leiding van P. de Bruijn), waarin deze gebouwen zijn opgenomen. Tussen
Spuistraat en Singel ligt het structuralistische P.C. Hoofthuis (Spuistraat 134; 1976-'84,
Th.J.J. Bosch en A. van Eyck), dat oorspronkelijk is gebouwd voor de
Letterenfaculteit.
Woonhuizen. De rijkdom van het oude huizenbestand van Amsterdam (ruim 6000
rijksmonumenten) is overweldigend en kan eigenlijk alleen ten volle beleefd worden
door een wandeling langs de grachten. In het navolgende zal de ontwikkeling van
het woonhuis in de Amsterdamse binnenstad vanaf de late Middeleeuwen dan ook
slechts worden geschetst aan de hand van een strenge selectie van de meest
karakteristieke en gaafste voorbeelden.
Laat-middeleeuwse en 16de-eeuwse huizen
Door de enorme ontwikkeling van de stad vanaf het eind van de 16de eeuw is het
middeleeuwse woonhuis vrijwel uit het straatbeeld verdwenen. Achter de 17de- en
18de-eeuwse of jongere gevels bevinden zich vaak nog wel oudere bouwmuren of
houtconstructies. De stadsbranden van 1421 en 1452 leidden in grote delen van de
stad tot de herbouw van huizen, ditmaal vaker gedekt met pannen en voorzien van
stenen bouwmuren. Tussen deze muren zorgde een houtskelet van (gestapelde)
korbeelstellen en een kapconstructie met jukken voor de nodige stabiliteit. Houten
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voor-en/of achtergevels bleven een gebruikelijke bouwwijze tot in de 16de eeuw en
verdwenen pas uit het straatbeeld vanaf de 17de eeuw.
Aan de Warmoesstraat zijn enkele restanten van middeleeuwse huizen behouden.
Zo bleken de bouwmuren van het gesloopte huis Warmoesstraat 98 een restant van
een kort voor 1389 gebouwd huis. Het hoekhuis Warmoesstraat 83/Enge Kerksteeg
4 heeft een 15de-eeuws houtskelet (ingrijpend gerestaureerd 1989-'91 na brand 1984).
Kenmerkend bij de kapconstructie is het gebruik van geprofileerde sleutelstukken
tussen de gekromde jukbenen en de jukdekbalk, zoals die ook te vinden zijn in het
woonhuis Damrak 57.
Het best bewaarde ensemble van laatmiddeleeuwse woonhuizen in Amsterdam
wordt gevormd door het Begijnhof (eerste vermelding 1389) [123]. De oudere huizen
dateren hier van kort na de stadsbrand van 1421. De gevels zijn later veelal vernieuwd,
maar diverse huizen hebben nog een houtskelet. Het straatniveau in het begijnhof
lag relatief laag ten opzichte van de rest van de stad. De oudere huizen kregen daarom
een souterrain, dat als onderhuis kon worden gebruikt. De bel-etage was tot de tweede
helft van de 16de eeuw gewoonlijk toegankelijk via een houten buitentrap. De meeste
gevels dateren door vernieuwing en herstel voornamelijk uit de 17de en 18de eeuw.
In 1984-'87 zijn 34 van de 45 panden gerestaureerd en gerenoveerd.
Het meest herkenbare oude huis van het begijnhof is het zogeheten Houten Huis
(Begijnhof 34), gebouwd kort na 1452 met stenen bouwmuren en voor en achter
boven een stenen souterrain houten puntgevels met uitkragende zolderverdieping.
Het stijl- en regelwerk van de houten gevels is goed behouden. Een in 1886 bij de
voorgevel aangebrachte, te smalle, nieuwe beplanking is bij een restauratie in 1956-'57
vervangen door de huidige beplanking naar voorbeeld van de achtergevel. De plaats
van de oorspronkelijke buitentrap is aangegeven met een (afgesloten) deurvak bij de
beletage. De roedeverdeling na restauratie is 18de-eeuws van vorm. Inwendig heeft
het pand een houtskelet met sleutelstukken voorzien van peerkraalprofilering. De
huizen Begijnhof 2-3 gaan minimaal terug tot het midden van de 16de eeuw (circa
1540) en hebben inwendig een (deels ouder) houtskelet. Boven het stenen souterrain
is de gevel van de beletage uitgevoerd in stijl- en regelwerk, opgevuld met baksteen
(oorspronkelijk een houten beschieting). Daarboven bevinden zich op consoles
uitgebouwde stenen puntgevels.
De tweede bewaard gebleven houten gevel in Amsterdam is te vinden aan de
Zeedijk bij het dwarse huis Het Aepgen (Zeedijk 1) uit circa 1550 (d). Boven de
winkelpui (circa 1878) met oude puibalk is van de overkragende houten gevel vooral
het stijl- en regelwerk goed behouden. De beplanking heeft men rond 1800 grotendeels
vernieuwd. Origineel zijn wel de als bescherming van de
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stijlen verticaal herplaatste planken en de beplanking van de zolderborstwering.
Ook het tweede verdiepingsvenster is nog origineel. Het in 1986-'87 gerestaureerde
pand heeft de oude kap behouden en het houtskelet op de verdiepingen. Er zijn ook
restanten van de houten wenteltrap.
Achter de latere klokgevel van het diepe huis Warmoesstraat 145 bevindt zich
een houtskelet uit 1562 (d). De oorspronkelijk hier aanwezige rijk gesneden korbelen
bevinden zich sinds 1904 in de collectie van het Rijksmuseum.
Laat-16de-eeuwse houtskeletten zijn verder te vinden achter de 18de-eeuwse gevel
van Oudezijds Voorburgwal 95 (gerestaureerd circa 1970) en Warmoesstraat 104.
In Oudezijds Achterburgwal 78 bevindt zich een houtskelet uit circa 1575 en in het
bijbehorende (voor)huis Oudezijds Voorburgwal 101 zit een houtskelet met
zwanenhalskorbelen uit circa 1620. Het rond 1565 gebouwde en in 1995 ingrijpend
gerestaureerde diepe huis St.-Annenstraat 12 heeft een in- en uitzwenkende
vroege-renaissancegevel, voorzien van friezen met gebeeldhouwde koppen en een
gevelsteen met leeuw. Het interieur bevat een houtskelet met zwanenhalskorbelen
en renaissance-schilderingen met beslagwerk en ranken (herplaatst). Rijke
plafondschilderingen met beslagwerk en vruchten uit circa 1580

Amsterdam, Woonhuis Het Aepgen

zijn behouden in het later ingrijpend verbouwde hoekhuis Oudezijds Achterburgwal
199. Op de gevel gedateerd ‘1590’ - maar in feite daterend uit 1625 - is de zwaar
gerestaureerde trapgevel van Herengracht 81 (gerestaureerd 1977).
17de-eeuwse huizen
Begin 17de eeuw waren trapgevels met toppinakel het meest gangbaar. Deze gevels
werden versierd met natuurstenen waterlijsten, hoekblokjes en blokjes bij de
ontlastingsbogen. Boven de onderpui bracht men vaak een fries aan met
leeuwenmaskers en een gevelsteen. Een in 1940 (J. de Meijer) deels gereconstrueerd
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voorbeeld hiervan toont het hoekhuis Het Wapen van Riga (OZ Voorburgwal 14)
uit 1605. Bij de restauratie is de begane grond ingericht in Oud-Hollandse stijl en
heeft men het houtskelet van de begane grond aangevuld met gebombeerde korbelen
en geprofileerde sleutelstukken als bij de verdiepingen. Het voor wijnkoper Willem
Hendricksz gebouwde hoekhuis Geldersekade 97 (circa 1605) heeft een vergelijkbare
trapgevel. Volop voorzien van decoratieve blokjes en beeldhouwwerk is de dubbele
trapgevel van Nieuwmarkt 20-22, gebouwd in 1605 voor koopman Jan Hermansz
van Reen. Tussen beide daken bevond zich een uitzichtplateau (bovendeel verdwenen).
Rond 1700 werd het pand gesplitst in twee woningen met winkels (gerestaureerd
1932 en 1953-'54). Anders bij deze gevels is dat de vensters terugliggen in
vensternissen met rond- en korfbogen. Dat is ook het geval bij het hoekpand Oudezijds
Voorburgwal 249, dat rond 1610 in opdracht van het St.-Pietersgasthuis werd
verbouwd en vergroot tot een breed pand met dwarse achtervleugels. Sinds de
restauratie in 1909 (J. de Meijer) heeft het weer trapgevels aan drie zijden. Toen is
ook de 18de-eeuwse verdieping van de hoekpartij gewijzigd in 17de-eeuwse vormen.
Inwendig zijn er delen van een houtskelet uit circa 1529 (d) met peerkraalprofielen.
Bij de gerestaureerde trapgevel van Rapenburg 13 (1614) is alleen het door raampjes
geflankeerde hijsluik geplaatst in een terugliggende nis (met drie boogjes). Het huis
bevat betimmeringen en een houtskelet met zwanenhalskorbelen uit de bouwtijd.
Sobere vlakke trapgevels met toppinakel heeft het dubbelpand Gouden en Zilveren
Spiegel (Kattengat 4-6; 1614). Bij een restauratie (1930-'31, A.A. Kok) zijn de gevels
gereconstrueerd in de 17de-eeuwse toestand, maar dan met ornamenten in baksteen
in plaats van natuursteen. Deze huizen hebben een volledig houtskelet. Andere
voorbeelden van 17de-eeuwse huizen met een (gerestaureerde) trapgevel zijn het
dwarse huis Herengracht 346 (1624) en de hoekhuizen Nieuwebrugsteeg 13
(1618-'19), Het Duyffgen (Nieuwendijk 30; 1630), Herengracht 77 (1632),
Prinsengracht 2 (1641) en Bloemgracht 87-91 (1642).
Dankzij zijn inventieve toepassing van maniëristische vormen was
stadssteenhouwer Hendrick de Keyser een invloedrijk bouwmeester in het begin van
de 17de eeuw. Naar zijn plannen kwam Singel 140-142 kort na 1609 tot stand voor
Volckert Overlander. Na 1678 werd het pand gesplitst in twee huizen. De
maniëristische gevel is opgetrokken in baksteen met zandstenen banden, toogblokken,
maskers en topgevelelementen. Bij een restauratie in 1966-'67 heeft men de in 1863
verwijderde rechter topgevel gereconstrueerd. Tot het beste werk van De Keyser
behoort de rijke maniëristische gevel uit 1615 van De Gecroonde Raep (OZ
Voorburgwal 57). Boven de later gewijzigde pui toont
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de gevel gekoppelde pilasters, accoladebogen en beeldhouwwerk bij vensters en
trapgeveltop. Duidelijk geïnspireerd op het werk van De Keyser is het bij Oudezijds
Voorburgwal 18 behouden vroeg-17de-eeuwse gevelgedeelte bij de verdieping, met
gekoppelde pilasters en accoladebogen met koppen. In de stijl van het werk van
Hendrick de Keyser zijn ook de maniëristische geveltop (circa 1615) met gekrulde
klauwstukken van het huis Coningh van Denemarken (Herengracht 120) en de
maniëristische gevel van het huis 's-Hertogenbosch (Dam 11) uit 1632, waarvan later
veranderde de pui is gedateerd ‘1725’. Een interessante overgangsvorm tussen een
trap- en een halsgevel is te zien bij Oudezijds Voorburgwal 239 (1634), waar de
gestapelde pilasters in de geveltop worden verbonden door een keperboogachtig
element en een gebogen fronton.
Het eerste in Amsterdam uitgevoerde ontwerp van Philips Vingboons is de voor
koopman Michiel Pauw gebouwde vroeg-classicistische zandstenen halsgevel van
Herengracht 168 (1638, gerestaureerd 1956-'59). Bij een verbouwing rond 1730, in
opdracht van Maria Luycken, heeft men de vensters verlengd, de frontons boven de
vensters verwijderd en het familiewapen in de geveltop gewijzigd. Sinds 1960 huisvest
het pand het Theater Instituut Nederland en het Theatermuseum. De gang en het
trappenhuis zijn versierd met rijk stucwerk van Jan Ignatiusz van Logteren (1733)
met allegorische en mythologische voorstellingen. De spiraalvormige balustertrap
is door Van Logteren gesneden in vals perspectief. De vertrekken van de bel-etage
hebben wandschilderingen met klassieke scènes en plafondschilderingen van Jacob
de Wit en Isaac de Moucheron.
Nog enigszins aansluitend bij het maniërisme, maar verder in opzet classicistisch
is de wit geschilderde verhoogde halsgevel van Keizersgracht 319 (1639), die Philips
Vingboons ontwierp in opdracht van Daniël Sohier. Deze zandstenen gevel heeft bij
de bel-etage toscaanse pilasters. De kolossale dorische pilasters bij de verdiepingen
zijn twee aan twee gekoppeld met een hoofdgestel en driehoekig fronton. De geveltop
wordt bekroond door een driehoekig fronton en is voorzien van guirlandes en
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ovale vensters in de schouderstukken. Eveneens ontworpen door Vingboons is de
pilaster-halsgevel van Oude Turfmarkt 145 (1641-'43, gerestaureerd 1927). De
toscaanse pilasters van de beletage en de kolossale ionische pilasters van de
verdiepingen zijn wederom twee aan twee gekoppeld, terwijl de terugliggende
middentravee doorloopt in de met driehoekig fronton bekroonde hals. Opmerkelijk
zijn de drie door het St.-Jorishof als belegging gebouwde huizen Oudezijds
Achterburgwal 151-155 (1642-'43), verenigd achter een zwart geteerde bakstenen
gevel met zeer brede hals. Het fronton van de hals is later vervangen door een
kroonlijst en de pilasters zijn door het verlies van de kapitelen verworden tot lisenen.
De drie samenstellende geveldelen heeft men in de 19de eeuw afzonderlijk gewijzigd,
vooral de onderpuien. Imposant door de enorme, in de vorm van dolfijnen
gebeeldhouwde, vleugelstukken is de classicistische halsgevel van Oudezijds
Voorburgwal 19 (1656) met zandstenen pilasters bij de bel-etage (ionisch), de
verdiepingen (corinthisch) en de hals
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met gebogen fronton (composiet). De classicistische verhoogde halsgevel van
Oudezijds Voorburgwal 187 (1663) heeft kolossale ionische pilasters bij de
verdiepingen en vleugelstukken in de vorm van een neger en een indiaan tussen
manden en tabaksrollen. De verdiepingen van dit huis dienden vroeger als pakzolders,
net als bij veel andere grachtenhuizen in die tijd. Andere voorbeelden van
pilaster-halsgevels zijn te vinden bij De Veersack (Prinsengracht 36; 1650),
Beulingstraat 25 (1653), Keizersgracht 214 (1656), Herengracht 59 (1659) en
Oudezijds Achterburgwal 201 (1673). Geheel in zandsteen opgetrokken voorbeelden
tonen Herengracht 257 (1661) en Keizersgracht 401 (1665). Opmerkelijk door hun
brede hals zijn de zandstenen gevel met ionische en corinthische pilasters van
Herengracht 388 (1665) en de (verbouwde) bakstenen gevel met ionische pilasters
van het dubbelpand Amstel 172-174 (circa 1665). Een bakstenen lijstgevel met
ionische pilasters heeft het zwart geschilderde vierlaagse hoekpand Singel 83-85
(1652, gerestaureerd 1941). Op de hoek met de Lijnbaanssteeg is een hoge houten
pui en het pothuis behouden. Voor Jacob Cromhout ontwierp Vingboons de zogeheten
Cromhouthuizen (Herengracht 364-370; 1660-'62) met twee brede en twee smalle
pilasterloze zandstenen halsgevels met fronton en oeil-de-boeufvensters. Het werk
werd uitgevoerd door metselaar en steenhouwer Jan Cornelisz Spaans. Cromhout
bewoonde zelf het pand Herengracht 366 (gevelsteen met kromme boomstam). De
zaal in het bredere achterhuis bezit een plafondschildering uit 1718 van Jacob de
Wit. Uit die tijd zijn ook het fraaie ovale trappenhuis en de overige rijke
interieuronderdelen in Lodewijk XIV-stijl. Bij een restauratie in 2000 heeft men in
de voorzaal een tweede plafondschildering van Jacob de Wit aangebracht, afkomstig
uit Herengracht 440. Sinds 1975 is het Bijbels Museum gevestigd in de nummers
366-368. Vergelijkbaar met de Cromhouthuizen zijn de in zandsteen uitgevoerde
verhoogde halsgevels van Rokin 91 (1660), met klauwstukken in de vorm van
griffioenen, en het huis De Vergulde Ster

Amsterdam, Bartolottihuis (1994)

(Keizersgracht 387; 1668), waarvan het ontwerp wordt toegeschreven aan Justus
Vingboons. Andere voorbeelden van vlakke natuurstenen halsgevels met rijk
gebeeldhouwde vleugelstukken zijn Herengracht 390-392, 402 en 408 (alle 1665).
Een vlakke bakstenen halsgevel met gebogen fronton bezit het hoekhuis Nieuwezijds
Voorburgwal 264 (1688).
Een rijtje eenvoudige huizen met trapen klokgevels vormen de rond 1657 voor
schippers gebouwde huizen Zandhoek 2-7. Klokgevels werden populair vanaf het
derde kwart van de 17de eeuw. Aardige voorbeelden van bakstenen klokgevels met
natuurstenen decoraties uit die tijd zijn te vinden bij de hoekhuizen Blauwburgwal
22 (1669) en De Vier Heemskinderen (Herengracht 394; circa 1671), en bij
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Herengracht 505 (1683). Voor eenvoudige ambachtslieden werden tweelaagse smalle
huizen met souterrain gebouwd, zoals Lijnbaansgracht 333-335 (1665). Dergelijke
huizen worden ook wel aangeduid als het ‘Noortse-Bos-type’, vanwege het
grootschalige huisvestingsproject voor textielwevers in het zogeheten Noortse Bos
tussen Prinsengracht, Spiegelgracht, Reguliersgracht en Weteringschans. Het initiatief
daartoe was in 1670 genomen door de stad en enkele liefdadigheidsinstellingen. Van
de geplande 400 huizen werd vanwege tegenvallende opbrengsten uiteindelijk slechts
de helft verwezenlijkt (circa 1671-'72). Er zijn nog verschillende voorbeelden van
deze naar

Amsterdam, Bartolottihuis, interieur (1994)

plannen van Philips Vingboons gebouwde wevershuizen te herkennen, onder meer
aan de Eerste Weteringdwarsstraat (nrs. 30-32, 56-58 en 70). Behalve de hiervoor
besproken huizen van twee of drie traveeën verrezen aan de grachten ook brede
herenhuizen. Deze konden ontstaan door het gebruik van dubbele kavels voor
nieuwbouw, of door samenvoeging van twee bestaande buurpanden achter een
gemeenschappelijke voorgevel. Typisch voor het Amsterdamse grachtenhuis is het
deels in de ondergrond verzonken souterrain. De via een bordestrap toegankelijke
beletage diende als belangrijkste woonlaag. Bij een aantal panden heeft men de
bordestrap later verwijderd ten gunste van een ingang op straatniveau. Voor de
behandeling van de herenhuizen keren we terug naar het begin van de 17de eeuw.
Waarschijnlijk ontworpen door Hendrick de Keyser is het Bartolottihuis
(Herengracht 170-172), gebouwd rond 1618 voor handelaar en geldschieter Willem
Bartolotti. Dit onderkelderde brede huis ligt in een bocht van de gracht en die bocht
is in de gevel verwerkt met een dubbele knik aan weerszijden van de middenpartij.
De maniëristische gevel is opgetrokken in geslepen rode baksteen met uiterst dunne
voegen en heeft veel zandstenen ornamenten. Dorische pilasters zijn toegepast bij
de bel-etage, ionische pilasters bij de verdieping en het attiek (met balustrade). Vanaf
1689 was het huis gesplitst. Bij de restauratie in
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1967-'71 (D. Verheus) is ook de zeer levendig ontworpen geveltop van het
middengedeelte hersteld. Het voorste deel van nummer 170 (nu onderdeel
Toneelmuseum) bevat vertrekken in Lodewijk XIV-stijl (circa 1735). Van elders
afkomstig zijn enkele plafondstukken uit circa 1634 en 18de-eeuwse geschilderde
behangsels van Isaac de Moucheron (ingebracht 1873). De rijk gestucte gang is
voorzien van medaillons en antieke bustes (circa 1735). Het in 1755 achter nummer
170 opgetrokken vierlaagse achterhuis heeft op de eerste verdieping een zaal in
Lodewijk XV-stijl met schilderingen van Jurriaan Buttner (1756).
Wellicht nog ontworpen door Hendrick de Keyser († 1621) en uitgevoerd door
Pieter de Keyser is het in 1622 voor Nicolaas Sohier voltooide Huis met de Hoofden
(Keizersgracht 123; gerestaureerd 1909). De maniëristische voorgevel van dit brede
huis met laag souterrain vertoont in opzet overeenkomst met die van het huis Bartolotti
maar wijkt af in de details. Bij de bel-etage zijn dorische pilasters toegepast en bij
de verdieping en middentopgevel gekoppelde toscaanse pilasters. Het huis ontleent
zijn naam aan de tussen de vensters van de bel-etage aangebrachte borstbeelden van
klassieke goden (Apollo, Ceres, Mars, Minerva, Bacchus en Diana). Er zijn zandstenen
poortjes bij de hoofdingang en bij de rechter zij-ingang met erkerachtige opbouw.
Binnen bevinden zich een stenen portiek en enkele houten portieken. Van een
verbouwing in 1634 voor handelaar en wapenfabrikant Lodewijk de Geer dateert de
grote schouw met diens wapen in de zaal. In de galerij achter het huis tonen
schilderingen de Zweedse mijnen van De Geer. Vergelijkbaar, maar eenvoudiger
uitgevoerd dan het ‘Huis met de Hoofden’, zijn de nabijgelegen herenhuizen
Keizersgracht 133 en 141 (circa 1620).
Tot het vroegste werk van architect Jacob van Campen behoort het Coymanshuis
(Keizersgracht 177), gebouwd in 1625 voor de broers Balthasar en Joan Coymans.
De gevel van dit brede dubbelhuis heeft een met natuursteen beklede onderbouw
met twee ingangen en twee bakstenen verdiepingen met pilastergeleding (ionisch en
composiet). Oorspronkelijk hadden de tweede- verdiepingsvensters afwisselend
driehoekige en gebogen frontons. De oorspronkelijke lage mezzanino of attiek werd
in 1868 bij de verbouwing van het pand tot H.B.S. vervangen door een volwaardige
derde verdieping (verbouwd 1931).
Het classicistische herenhuis Kloveniersburgwal
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95 kwam in 1642 tot stand voor Joan Poppen naar plannen van Philips Vingboons.
Boven het met hardsteen beklede souterrain hebben de twee bouwlagen een
gevelbekleding in zandsteen met kolossale corinthische pilasters. Het middenrisaliet
wordt bekroond door een driehoekig fronton. De hoofdingang heeft men in 1904
verplaatst van de bel-etage (met stoep) naar het souterrain. Eveneens ontworpen door
Philips Vingboons zijn de classicistische herenhuizen De Star (Kloveniersburgwal
77; 1650), gebouwd voor wolhandelaar Nicolaas Bambeeck, en De Ladder Jacobs
(OZ Voorburgwal 316; 1655), gebouwd voor Pieter de Mayer bij diens
suikerraffinaderij. Beide huizen worden bekroond door een fronton en hebben dorische
pilasters bij de bel-etage en kolossale ionische pilasters bij de verdiepingen. Het vier
traveeën brede huis ‘De Star’ is het resultaat van de samenvoeging van twee even
brede bestaande panden. Hierdoor is de ingang uit het midden geplaatst en heeft de
gevel tegen de regels in een pilaster in het midden (net als het huis Bartolotti). Tot
de latere Vingboons-ontwerpen van herenhuizen met pilastergevels behoren
Herengracht 386 (1663-'65) en Herengracht 412 (1664-'67). Bij het laatste is de
zandstenen voorgevel uitgevoerd door steenhouwer Pieter Pietersz van Kuijck. Het
huidige attiek met zoldervensters is begin 19de eeuw toegevoegd.
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Achter dit huis staat een groot tuinhuis in Lodewijk XIV-stijl (circa 1740). Het
imposante Trippenhuis (Kloveniersburgwal 29) verrees in 1660-'62 naar ontwerp
van Justus Vingboons als dubbelhuis voor de broers Louis en Hendrick Trip, die in
Zweden fortuin hadden gemaakt met ijzer- en kopermijnen, smederijen en
geschutsgieterijen. De classicistische pilastergevel heeft boven het hoge en vlakke
hardstenen basement (met ingangen) twee met zandsteen beklede verdiepingen en
een mezzanino voorzien van gecanneleerde kolossale pilasters met corinthische
kapitelen. De gevel is rijk gedecoreerd met ranken, bloemen, festoenen en putti. Het
bekronend fronton van het middenrisaliet toont het wapenschild van de familie (drie
trippen), omringd door kanonskogels en kanonslopen. De hoekschoorstenen hebben
de vorm van mortieren (gereconstrueerd 1890). Het beeldhouwwerk is van Jan
Gijseling sr. en Hendrick de Keyser de Jonge. Sinds 1814 huisvest het gebouw het
Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Kunst (nu N.W.O.). Na een
verbouwing door stadsbouwmeester Abraham van der Hart (1815-'17) was een deel
van het gebouw geschikt als Rijksmuseum van Schilderijen (collectie in 1885 naar
Rijksmuseum). De toen ontstane samenvoeging van de voor- en achterzalen van
beide huizen heeft men ongedaan gemaakt bij een restauratie in 1988-'91. Vanwege
de symmetrie van de gevel loopt de scheidingsmuur van de twee huisdelen in
afgeschuinde vorm recht op

Amsterdam, Trippenhuis

het middelste venster aan. Er resteren nog veel originele interieuronderdelen,
waaronder in de grote zaal van het linker deel een cassetteplafond met schilderingen
van Nicolaas van Helt Stockade. Ook elders in het gebouw zijn plafondschilderingen
van hem behouden. In de gangen van de beide delen bevinden zich bovendeurstukken
van Allard van Everdingen. Het rechterhuis werd in 1730 in Lodewijk XIV-stijl
verbouwd voor Elisabeth van Loon.
Late pilastergevels hebben de classicistische
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herenhuizen Herengracht 507 (circa 1666, gewijzigd circa 1736) en Herengracht
476 (circa 1670). Het laatste huis werd gebouwd door de befaamde medicus François
de Vicq. Bij een verbouwing rond 1730 liet Dirk van Lennep het fronton vervangen
door het huidige attiek met adelaarsbeeld en het interieur vernieuwen in Lodewijk
XIV-stijl. Daartoe behoren een plafondstuk van Jacob de Wit (1730) en een wegens
schulden van de bouwheer onvoltooid trappenhuis naar plannen van Ignatius van
Logteren. Dit in 1939-'42 (C.W. Royaards) gerestaureerde pand huisvest sinds 1981
het Prins Bernhardfonds. De in barokke stijl aangelegde tuin bevat een tuinhuis met
een natuurstenen gevel in Lodewijk XIV-vormen (circa 1720), voorzien van twee
beelden (Diana en Apollo) en een reliëfvoorstelling van Mercurius met symbolen
van handel en welvaart (gerestaureerd 1957, C.W. Royaards). Dit tuinhuis is sinds
1990 het kantoor van de Nederlandsche Tuinenstichting.
In het derde kwart van de 17de eeuw kwamen pilasterloze lijstgevels met attiek
in zwang. Het brede herenhuis Herengracht 554 heeft een wit geschilderde vlakke
zandstenen gevel uit circa 1675 met festoendecoraties en een slechts licht
vooruitstekend middenrisaliet. De kroonlijst met attiek en de gebeeldhouwde
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Amsterdam, Herenhuis Keizersgracht 672 (Museum van Loon), interieur (1994)

ingangspartij met balkon zijn echter uit 1716 (Lodewijk XIV-stijl). Voor koopman
en bankier Joseph Deutz ontwierp Philips Vingboons het brede herenhuis Herengracht
450 (1669-'71) met een vlakke zandstenen gevel in de zogeheten strakke classicistische
stijl, waarbij alleen de ingangspartij met balkon de aandacht trekt. Horizontale groeven
geven deze door Jan Gijseling jr. uitgevoerde gevel een opvallende, op rusticawerk
lijkende, gelaagdheid. De gevelbekroning is gewijzigd doordat in 1922 het dak is
verhoogd en voorzien van grote dakkapellen.
Vooral architect Adriaan Dortsman maakte naam met ontwerpen in de strakke
stijl. Van zijn hand zijn de voor ijzer- en wapenhandelaar Jeremias van Raey
gebouwde herenhuizen Keizersgracht 672-674 (1671-'72). De sobere, vlakke
zandstenen gevels zijn alleen gedecoreerd bij de ingangsomlijsting met balkon en
bij de kroonlijst met attiek. Op dit attiek met terugbuigend middenstuk (wapenschild)
staan beelden van klassieke goden (Mars, Vulcanus, Ceres en Minerva). Van Raey
woonde zelf op nummer 674. Na de aankoop van nummer 672 in 1752 door de
medicus Abraham van Hagen en zijn vrouw Catharina Elisabeth Trip volgde een
langdurige verbouwing van het interieur in Lodewijk XV-stijl. Bijzonder is het
trappenhuis met fraai gesmede koperen leuningen en een bovenportaal met grisailles.
De familie Van Loon bewoonde het huis vanaf 1884 en na een restauratie (1964-'73)
is het voor het publiek geopend als Museum van Loon. In de tuin staat een tuinhuis
met een zandstenen gevel voorzien van beelden in nissen (1671, verfraaid na 1752).
Andere voorbeelden van het werk van Dortsman zijn de gelaagde zandstenen gevels
van het brede en hoge herenhuis Amstel 216 (1671) en het relatief smalle grachtenpand
Herengracht 623 (1670). Het laatstgenoemde is een restant van een groter bouwblok
op de hoek van Herengracht en Amstel. De verdiepingen hebben nog de originele
smalle vensters. Een gelaagde gevel in de stijl van Dortsman toont verder het huis
Sweedenryck (Herengracht 462; 1671), gebouwd voor Guilliam Sweedenryck. De
ingangsomlijsting en het attiek met balustrade zijn voorzien van allegorische beelden.
Afwijkend van de bouwstijl in deze tijd is de gevel met tot lisenen gereduceerde
kolossale pilasters van het Huis de Pinto (St.-Antoniesbreestraat 69). Dit in de kern
uit 1605 daterende dubbelpand - aan de achterzijde zijn nog twee tuitgevels met
toppinakel zichtbaar - werd in 1651 gekocht door Isaac de Pinto. Tussen 1675 en
1680 kreeg het de huidige brede (wit geschilderde) zandstenen gevel met marmeren
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platen onder de vensters, waarschijnlijk naar ontwerp van Elias Bouman. De met
kruisgewelven overwelfde kelder stamt uit de bouwtijd. In voorhuis- en achterzaal
zijn cassettenplafonds met schilderingen behouden. Deze zijn aangevuld bij een
ingrijpende restauratie van het gebouw in 1973-'75 (Y. Kok). Toen heeft men ook
de kruisvensters, het attiek en de hoekschoorstenen gereconstrueerd.
18de-eeuwse huizen
Verhoogde halsgevels werden na het derde kwart van de 17de eeuw niet meer
gebouwd, maar halsgevels zonder schouderstukken bleven tot ver in de 18de eeuw
populair, zowel voor de kleinere woonhuizen als de middelgrote grachtenhuizen. De
door koopman Benjamin Dutry als belegging gebouwde vijflaagse huizen
Prinsengracht 681-693 (1715) - genoemd naar de zeven provinciën van de Republiek
- kregen vlak opgaande halsgevels. Het middelste huis (Gelderland) werd rijker
uitgevoerd. Voorbeelden van aardige (gerestaureerde) halsgevels in Lodewijk
XIV-vormen zijn verder te vinden bij Herengracht

Amsterdam, Huis de Pinto
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326 (circa 1710), de huizen Abraham en Isaac (Kloveniersburgwal 6-8, 1722), Lange
Leidsedwarsstraat 129-131 (1726), Keizersgracht 606-608 (1731-'33) en de naar de
seizoenen vernoemde panden Karthuizersstraat 11-19 (1731). Van de gerestaureerde
huizen Lange Leidsedwarsstraat 144-154 hebben de twee rechtse panden halsgevels
in Lodewijk XIV-vormen (circa 1725) en de vier linker panden klokgevels met een
kuif in Lodewijk XV-stijl (circa 1770). Een klokgevel in Lodewijk XIV-vormen
toont Herengracht 308 (circa 1745) en Lodewijk XV-decoraties hebben de klokgevels
van Keizersgracht 546 (1760), Keizersgracht 304, 308 en 310 (alle circa 1770) en 't
Vosje (Prinsengracht 300; 1767). Interessant bij het laatstgenoemde pand is dat de
gevel op vlucht is gebouwd en dat links en rechts de smalle druipstroken
(osendroppen) zichtbaar zijn. Uit de late 18de eeuw toont Prinsenstraat 12 een met
bijenkorf bekroonde halsgevel in Lodewijk XVI-vormen (circa 1780) en Singel 145
een klokgevel in Lodewijk XVI-vormen (1790).
Het opzetstuk van de zandstenen lijstgevel van Frederiksplein 10 (circa 1735)
bestaat uit het wapen van de bouwheer - admiraliteitskapitein Adam van Ingen - en
ligbeelden van Neptunus en Mercurius. Verder verwijzen scheepskanonnen en
navigatie-instrumenten (globes) naar de zeevaart. Dat handel en scheepvaart de basis
hebben gelegd voor de welvaart van Amsterdam komt ook tot uitdrukking in de forse
lijstgevelbekroning in Lodewijk XV-vormen van Prins Hendrikkade 171 (1754),
waarop een zeilschip, een globe en andere navigatie-instrumenten zijn weergegeven.
Andere lijstgevelbekroningen met de scheepvaart als thema zijn bijvoorbeeld te
vinden bij de grachtenpanden Vriesland (Singel 24) en Zeevrugt (Singel 36; 1754).
In de 18de eeuw ging ook de verfraaiing van de herenhuizen aan de grachtengordel
voort, veelal door verbouwing van de 17de-eeuwse bebouwing. Soms werden
bestaande panden samengevoegd om een groter herenhuis te verkrijgen. Kruisvensters
verving men door schuiframen en de interieurs werden geheel of gedeeltelijk
gemoderniseerd. De voorgevels van de herenhuizen behielden nog lang de vanaf de
late 17de eeuw gebruikelijke opzet met attiek, (geblokte) hoeklisenen en een
pronkrisaliet of ingangsomlijsting, zoals bij de aan Jean Coulon toegeschreven
strak-classicistische zandstenen gevel van Herengracht 539 (1718). In opdracht van
Theodorus Huyghens kwam rond 1725 het drielaagse dubbele herenhuis Keizersgracht
444-446 tot stand met een rijk gebeeldhouwde zandstenen gevel en pronkrisaliet in
Lodewijk XIV-vormen met verdiepte vlakken tussen de vensters, geschulpte
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vensterbekroningen met medaillons en een kroonlijst met mezzaninovensters. Na de
aankoop in 1758 door handelaar Thomas Hope werd het buurpand (nr. 444)
toegevoegd. In Lodewijk XIV-vormen uitgevoerd zijn verder het brede herenhuis
Herengracht 520 (1726-'27), met lambrekijns onder de vensters en een attiek met
vazen en gekroond wapenschild, en de smalle en hoge zandstenen gevel van Prins
Hendrikkade 133 (1727). De laatste heeft fraai gedetailleerde bovendorpels bij de
bel-etage en het middelste verdiepingsvenster. Het rijk gebeeldhouwde attiek van
dit pand toont een zeeslang geflankeerd door zeemeermannen die op schelpen blazen.
Het zogeheten Hutze van Brienen (Herengracht 284) kwam in 1728-'30 voor David,
Margaretha en Hillegonda Rutgers tot stand door verbouwing van een huis uit 1620.
De vierlaagse zandstenen lijstgevel met souterrain (hardsteen), mezzanino en attiek
is subtiel gedetailleerd in Lodewijk XIV-stijl, wellicht naar ontwerp van Jean Coulon.
De kleine binnenplaats naast het nieuwe trappenhuis kreeg een schermwand met
privaat en een voorstelling van de Godsvrucht. De rijk gedecoreerde zaal in het
toegevoegde achterhuis is voorzien van een plafondschildering en een schoorsteenstuk
van Anthonie Elligers (1733) en behangsels met landschappen van Dirk Dalens III
(1733). Het huis werd kort na 1781 inwendig gewijzigd in Lodewijk XVI-stijl, toen
het in bezit kwam van Arnoud Jan van Brienen. De familie Van Brienen heeft het
huis in 1933 overgedragen aan de Vereniging Hendrick de Keyser, die het gebruikt
als kantoor (vanaf circa 1960 in fasen gerestaureerd). In de tuin staat een tuinhuis
met zandstenen gevel (circa 1730).
Het rond 1665 gebouwde huis Herengracht 475 werd rond 1736 ingrijpend
verbouwd voor Petronella van Lennepde Neufville en Mattheus de Neufville. Daarbij
ontstond de huidige zandstenen voorgevel in Lodewijk XIV-stijl met een pronkrisaliet
voorzien van kariatiden en een gebeeldhouwd attiek met vrouwenbeelden en een
ijzeren wereldbol. Het stucwerk in de gang, met boven de gangdeuren klassiek
geïnspireerde borstbeelden in medaillons, is van Jan Ignatiusz van Logteren. Van
zijn hand is ook het stucwerk in het monumentale trappenhuis met beelden van
klasssieke muzen, de god Apollo en - achter een balustrade - zestien muzikanten. De
grote zaal heeft een inrichting uit 1792 in Lodewijk XVI-vormen, waarin men een
plafondschildering van Jacob de Wit (1731) heeft behouden. Het in 1964-'66
gerestaureerde huis bevat verder nog behangsels met arcadische landschappen (circa
1731, Isaac de Moucheron; aangevuld 1792, Jurriaan Andriessen). Uit 1736 stamt
ook het tuinhuis annex koetshuis met ionische zuilen, bustes en een reliëfvoorstelling
met de god Jupiter.
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Het brede herenhuis Herengracht 605, nu Museum Willet-Holthuysen, werd in 1687
gebouwd en kreeg bij een verbouwing in 1739 de huidige voorgevel met zandstenen
hoeklisenen, pronkrisaliet en dubbele bordestrap. Het interieur bevat veel 18de-eeuwse
onderdelen, waaronder een trappenhuis met ijzeren leuning. Aan achterzijde bevindt
zich een vijfzijdige uitbouw met koepelkamer. De in vroeg-18de-eeuwse trant
ingerichte tuin (1972) bevat een zonnewijzer en twee beelden (Flora en Pomona)
van Ignatius van Logteren (1721). Herenhuis De Hoop (Keizersgracht 209; 1743)
heeft een attiek in rijke Lodewijk XIV-stijl met in het onderbroken gebogen opzetstuk
een groot vrouwenbeeld (de Hoop). Inwendig bezit dit huis een monumentaal
trappenhuis met stucwerk en lantaarn. Het herenhuis Herengracht 495 kwam in
1739-'40 tot stand voor Jan Six II naar plannen van Jean Coulon, vermoedelijk
uitgevoerd door François Absiel. De zandstenen gevel in Lodewijk XIV-stijl heeft
bij het pronkrisaliet een balkon met in het smeedijzeren hekwerk een spreuk van de
Romeinse geschiedschrijver Sallustius. Een zeer groot opzetstuk in Lodewijk XIV-stijl
heeft het forse vijflaagse huis Oudezijds Voorburgwal 215-217 (circa 1740).
Opmerkelijk zijn ook de hoekvazen met ijspegelversiering. Het herenhuis Amstel
218, nu Museum Six, kreeg rond 1740 de huidige lijstgevel

Amsterdam, Herenhuis Herengracht 475

met pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl. Binnen bevinden zich een gang en trappenhuis
met stucwerkdecoraties en enkele van elders overgebrachte interieurs, onder andere
in Lodewijk XVI-stijl. Bij een verbouwing in 1743 kreeg Herengracht 164 de huidige
zandstenen lijstgevel in vroege Lodewijk XV-stijl. Een vergelijkbare strakke
zandstenen gevel met wat meer decoraties bij de ingang bezit het huis Saxenburg
(Keizersgracht 224; circa 1765). De in grote hardstenen platen opgetrokken gevel
van het vierlaagse herenhuis Nieuwe Herengracht 103 (1751) is voorzien van
Lodewijk XV-decoraties bij de vensters (lambrekijns) en perspectivisch wijkende
consoles bij de ingang. Wat soberder in de decoraties is de brede vierlaagse zandstenen
gevel van Nieuwe Herengracht 143 (1750). Het fraaie midden-18de-eeuwse tuinhuis
annex koetshuis achter Keizersgracht 524-526 werd gebouwd voor Nicolaas
Doekscheer. De pronkfaçade in Lodewijk XV-vormen aan de tuinzijde heeft twee
nissen met beelden (onder andere Hercules). Het decoratieve middenstuk bij de
balustrade is gereconstrueerd (1976, H. 't Mannetje). Bij een verbouwing in 1766-'67
voor koopman Anthony van Hemert kreeg het brede herenhuis Herengracht 493 een
vrij strakke zandstenen gevel met kleine decoraties in Lodewijk XV-stijl. Het in drie
sprongen
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Amsterdam, Herenhuis Herengracht 475, trappenhuis (1975)

vooruitstekend middenrisaliet heeft waterlijst-achtige banden en een gebeeldhouwd
fronton met alliantiewapen siervazen.
De gelaagde zandstenen gevel in vroege Lodewijk XVI-stijl van het brede herenhuis
Herengracht 527 werd opgetrokken vóór 1768 bij een verbouwing in opdracht van
Johanna Sara Pels. Het middenrisaliet met kolossale ionische pilasters wordt bekroond
door een fronton met in het timpaan een gebeeldhouwde adelaar met gespreide
vleugels. Binnen bevat de grote benedenzaal wandschilderingen in Lodewijk XVI-stijl.
Het huis is gewijzigd in 1808 (ingangspartij en vensters), toen koning Lodewijk
Napoleon het huis kocht als onderkomen voor Philippus Julius van Zuylen van
Nijevelt. Een grotendeels bakstenen gevel in Lodewijk XVI-vormen heeft het
vierlaagse dubbele herenhuis Herengracht 615-617 (1767, kern 17de eeuw). De
gevel is voorzien van een fronton met alliantiewapen, een kroonlijst met trigliefen
en een hardstenen onderpui met twee geblokte ingangsomlijstingen. Bankier Arnoud
Jan van Brienen liet in 1772 het brede vierlaagse herenhuis Herengracht 182 bouwen
naar plannen van de Duitse architect Ludwig Friedrich Druck. De zandstenen
voorgevel in Lodewijk XVI-stijl is subtiel gedetailleerd met blokwerk en strakke
vensteromlijstingen. De imposante zandstenen gevel van Herengracht 40 kwam tot
stand bij de verbouwing van twee 17de-eeuwse huizen in 1790-'91 voor Tjaerd
Anthony van Iddekinge naar plannen van Jacob Otten Husly. Deze strak gedetailleerde
neoclassicistische gevel heeft decoratieve lijsten met golfmotief bij het basement en
onder de vensters. De bel-etage is voorzien van empire-ramen. De toenmalige
president van de Nederlandsche Handelmaatschappij, C.J.K. van Aalst, schonk in
1926 zijn eigen woonhuis Herengracht 502 aan de stad Amsterdam als ambtswoning
voor de burgemeester. Bij een verbouwing in 1791 voor Andries Adolph Deutz van
Assendelft kreeg het de door stadsarchitect Abraham van der Hart ontworpen strakke
neoclassicistische voorgevel met boven de ingang een balkon op dorische zuilen.
Net als bij Herengracht 40 werden Franse draairamen
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Amsterdam, Tuinhuis achter Keizersgracht 524-526

toegepast. Ondanks latere verbouwingen (circa 1870, 1907, 1926-'27) bevat het
interieur nog delen uit 1791, waaronder de voormalige balzaal met wit-marmeren
schoorsteenmantel versierd met Pallas Athene en de muzen. De achtergevel heeft
een uitzwenkend balkon over de volle gevelbreedte. Achter het pand staat een door
Van der Hart ontworpen koetshuis.
19de- en 20ste-eeuwse huizen
In het begin van de 19de eeuw werden relatief weinig nieuwe huizen gebouwd,
maar sommige bestaande huizen kregen wel een nieuw uiterlijk. Een voorbeeld is
het omstreeks 1672 gebouwde en in 1747 verbouwde brede herenhuis Keizersgracht
743, waarvan de voorgevel rond 1807 zijn huidige vorm kreeg met een deuromlijsting
in empire-vormen en een balustrade met dakkapellen. Dit in 1980-'82 gerestaureerde
huis bevat onder meer nog midden-18de-eeuwse en vroeg-19de-eeuwse
interieuronderdelen. Bankier E. Fuld liet het tot 1685 teruggaande dubbele hoekpand
Keizersgracht 452 in 1859-'61 geheel verbouwen naar plannen van C. Outshoorn.
Het deels met zandsteen beklede en deels wit gepleisterde pand oogt als een Italiaanse
renaissance-villa. Bijzonder rijk uitgewerkt is de ingangspartij met zijlichten, balkon
op zuilen en de op het werk van Palladio geïnspireerde omlijsting van de balkondeuren
met zijlichten.

Amsterdam, Herenhuis Herengracht 493

De terracotta-decoraties aan de gevel zijn vervaardigd door de fabriek Twiss & Co.
uit Arnhem. Een modernisering in neoclassicistische en eclectische vormen onderging
Herengracht 468 (1874, S.W. van Rouendal). Effectenmakelaar J.K. Huysinga liet
het herenhuis Keizersgracht 670 in 1876 ingrijpend verbouwen naar plannen van
J.L. Springer. De eclectische geveldecoraties zijn
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ontleend aan de renaissance en de barok en ook het rijke interieur bevat onderdelen
in neo-Lodewijk XIV-stijl.
In de tweede helft van de 19de eeuw groeide Amsterdam snel en werden ook in
de binnenstad de nog beschikbare terreinen, zoals de Plantage en de lange strook
tussen Lijnbaansgracht en Singelgracht, bebouwd met herenhuizen, villa's en
etagewoningen. Voor assuradeur J. Coninck Westenberg verrees de grote en rijk
uitgevoerde eclectische villa Plantage Lepellaan 6 (1874, W. Springer). De twee
driezijdig gesloten zijrisalieten hebben nissen met bronskleurige zinken vazen (firma
L. Schütz) en twee beelden (Zomer en Winter). Er volgde nog een uitbreiding in
1893 (J.L. Springer). Met robuuste trapgevels uitgevoerd is het nabijgelegen koetshuis
met dienstwoning (nr. 5; 1907-'08, J.F. Staal en A.J. Kropholler). Als woning voor
K.H. Schadd, directeur van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij, kwam het
wit gepleisterde herenhuis Plantage Middenlaan 60 (1878-'80, G.B. Salm) tot stand.
Het voor P. Goedkoop gebouwde herenhuis Henri Polaklaan 14 (1876, A.L. van
Gendt) valt op
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door de grote halfronde uitbouw met balkon en ionische zuilen. In 1879 ontwierp I.
Gosschalk het herenhuis Plantage Middenlaan 78, waarin kunstzandsteen is verwerkt.
Beeldhouwer H. Teixeira de Mattos liet het eclectische herenhuis Henri Polaklaan
25 (1883, J. Ingenohl) bouwen met een beeldhouwersatelier en twee schildersateliers
(bovenbouw later gewijzigd). De bij de gevel aangebrachte hermen zijn van zijn
hand. Een Frans georiënteerde eclectische uitstraling heeft de voor F.J. Schmitz
gebouwde blokvormige villa Weteringschans 24 (1878-'80, P.F. Laarman) met grote
ronde hoektoren. Vlakbij verrees de wit gepleisterde dubbele villa Weteringschans
16-18 (1882-'83, N. Vos). Aan de noordoostzijde van de binnenstad (Oostereiland)
staat bij het spoor het markante afgeschuinde hoekblok Czaar Peterstraat 201-205
(circa 1870) met gepleisterde onderbouw, geblokte pilasters en eclectische
vensteromlijstingen. Een opmerkelijk ontwerp in neogotische vormen van I. Gosschalk
is het woon- en winkelpand Reguliersgracht 57-59 (1879) met houten onderpui,
driezijdige verdiepingserker en een vooruitstekende houten topgevel met spitsboog.
Van zijn hand is ook het smalle en hoge huis Reguliersgracht 63 (1882), dat een zo
mogelijk nog vrijere toepassing van neogotische vormen toont en meer
neorenaissance-details. Eveneens ontworpen in neogotische stijl is het drielaagse
herenhuis Plantage Middenlaan 36 (1892, G. van Arkel en W. Wilkens) met zijn
grote en kleine trapgevel met pinakels en zijn spitsbogen met driepasmotief.
Neorenaissance-elementen zijn de speklagen en de reliëfs en medaillons bij de
driezijdige erker boven de ingang. De voor brouwer G.A. Heineken gebouwde villa
Tweede Weteringplantsoen 21 (1891-'92, A.L. van Gendt) dient nog steeds als
directiekantoor van Heineken International. De zeer afwisselend uitgewerkte gevels
- met overhoekse erker en een torenvormig bouwdeel - zijn versierd met neogotische
vormen en pseudo-vakwerk. Mozaïekvoorstellingen tonen scènes van landbouw en
handel.
Een rijke neorenaissance-gevel bezit het huis Leliegracht 25 (1881, J.W. Meijer).
Tussen ingangsomlijsting en balkon memoreren een gedenksteen en een borstbeeld
van E.J. Potgieter (H. Teixeira de Mattos) dat deze schrijver ter plaatse heeft gewoond
(1855 tot 1875). Door J. Daverman in neorenaissancevormen ontworpen met
hoektorens, erkers en balkons zijn de driedubbele villa Weteringschans 10-14
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(1882-'84) en dubbele villa Weteringschans 20-22 (1883-'84). Wat soberder
neorenaissance-vormen vertoont het grote hoekpand Droogbak 13 (1883, A.C. Bleijs),
met als verticaal accent een ronde hoekerker met spits. De langs de Singelgracht
aangelegde kades kregen in de jaren tachtig een bebouwing met herenhuizen in
neorenaissance-vormen. Goede voorbeelden hiervan zijn de herenhuizen Sarphatikade
20-21 (1880, W. Stapelkamp), Leidsekade 68 en 69 (beide circa 1885), Leidsekade
76 (1887, J. van den Ban) en Leidsekade 77 (1889, W. Wilkens en G. van Arkel).
Fraai gedetailleerd zijn de neorenaissance-herenhuizen Frederiksplein 12 (1885, W.
Langhout), met grote erker en overdekt balkon, en Sarphatistraat 11 (1888, J.P.F.
van Rossem en W.J. Vuyk), met over de volle breedte een balkon met gietijzeren
hekwerk.

Amsterdam, Villa Weteringschans 10-14
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In rijke neorenaissance-stijl ontworpen is ook het grote vierlaagse bouwblok
Alexanderplein 2-6 e.o. (1888, I. Gosschalk) met gebogen dakvlakken en grote erkers
bij de hoeken en de middenpartijen. Als voorbeeld van etagewoningen in sobere
neorenaissance-vormen kunnen de panden Weteringschans 88-90 (1895, G.J.
Venemans) worden genoemd. Teruggrijpend op de 18de-eeuwse grachtenpanden is
het voor C. Jonker gebouwde brede herenhuis N. Witsenkade 30 (1892, W. Wilkens
en G. van Arkel), waarvan de dakopbouw is vernieuwd. Bijzondere ontwerpen van
Ed. Cuypers in deze buurt zijn het op Zuid-Europese voorbeelden geïnspireerde
herenhuis Sarphatistraat 7 (1888) met balkons en loggia's, het herenhuis
Sarphatistraat 5 (1888) voor mevr. A. Teixeira de Mattos-Mendes en vooral het door
hem voor D. Sanders ontworpen herenhuis N. Witsenkade 38 (1890-'91), dat lijkt op
een Venetiaans palazzo. Dit hoekpand heeft grote erkers bij de in gele verblendsteen
uitgevoerde verdieping en een loggiaachtige tweede verdieping met een beschildering
in renaissance-vormen in geel en lichtgroen. Eveneens opmerkelijk is het voor de
puissant rijke tabakshandelaar J. Nienhuys - medeoprichter van de Deli Maatschappij
(1869) - gebouwde herenhuis Herengracht 380-382 (1888-'91, G.B. en A. Salm).
De zandstenen gevel is ontworpen in de

Amsterdam, Herenhuis Herengracht 380-382, badkamer

stijl van de midden-16de-eeuwse Franse renaissance, met als meest opvallende
elementen de grote erker bij de verdieping en de rijk uitgewerkte dakerkers. De rijke
inrichting in historische stijlen omvat ook wandschilderingen en een moors bad.
Sinds een restauratie in 1996-'97 (M. Crouwel en L. Vis) huisvest het gebouw het
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, waarvoor tussen huis en koetshuis
ook een nieuwe studiezaal is gebouwd.
Het met balkons en een loggia uitgevoerde herenhuis N. Witsenkade 32 (1895,
H.G. Jansen) loopt door het kleurgebruik van gele verblendsteen in combinatie met
rode natuurstenen elementen vooruit op de jugendstil. Sprekende kleurencombinaties
heeft ook het smalle vierlaagse herenhuis Korte Marnixkade 4 (1893-'94, H.H.
Baanders en G. van Arkel) met zijn vensteromlijstingen in groen geglazuurde steen
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en zijn tegeltableaus in geel en groen onder de ontlastingsbogen. Voor bakker W.J.
Heinemann ontwierp G. van Arkel het deels wit gepleisterde grachtenpand
Keizersgracht 766 (1894) met hardstenen pui en balkons. Opvallend zijn verder de
houten erkers en de loggia. Niet echt opvallend in vormgeving zijn de atelierwoningen
Prinseneiland 24a-b (1898, C.J. Maks sr.), die onder meer zijn gebruikt door de
kunstschilders C.J. Maks jr. en G.H. Breitner. Interessante woonhuisarchitectuur uit
de eerste helft van de 20ste eeuw is door de grote expansie van de stad vooral buiten
de Singelgracht te vinden. Als voorbeelden van stadsvernieuwing in de binnenstad
zijn vermeldenswaardig het smalle en hoge appartementenpand Singel 428 (1968-'70,
A. Cahen, J.P. Girod en J. Koning), versierd met betonnen elementen, en de woonen winkelcomplexen van de Nieuwmarktbuurt (1970-'75, A. van Eyck en Th. Bosch).
Hofjes. Voornamelijk in de Jordaan en in het zuidoostelijke deel van de
grachtengordel werden in de 17de en 18de eeuw veel hofjes ingericht voor
armlastigen, bejaarden en weduwen. Deze hofjes zijn vanaf de straat vaak alleen te
herkennen door een poortje dat via een steeg of doorgang leidt naar de woningen op
het binnenterrein.
Het in 1614 per testament door Jeff Gerritsz Oly gestichte St.-Andrieshofje
(Egelantiersgracht 105-145) [124] bestaat uit drie vleugels met woningen uit 1617
om een binnenplaats achter enkele uit de tweede helft van de 19de eeuw daterende
woningen (nrs. 105-109 en 137-145). De linkervleugel bevat op de verdieping een
(ontruimde) laat-19de-eeuwse kapel en heeft in de gevel een (verplaatste) 17de-eeuwse
gevelsteen met een afbeelding van Christus. Een eenvoudig poortje met gevelsteen
leidt naar de binnenplaats met fontein van het Anslo's hofje (Egelantiersstraat 20-50)
[125]. Dit in 1626 door de doopsgezinde lakenhandelaar Claes Claesz Anslo gestichte
hofje is later verschillende malen verbouwd. De poort en het voorgebouw zijn bij
een restauratie van het complex in 1968-'69 gereconstrueerd. Toen heeft men ook
de aangrenzende bebouwing op het binnenterrein (onder andere het
Zwaardvegershofje) opgeknapt en in historische trant vernieuwd (voltooid 1973).
Naast elkaar - en sinds een restauratie rond 1997 zonder afscheiding - liggen de
17de-eeuwse tweelaagse woningen van het Bosschehofje (Palmgracht 20-26) [126],
gesticht in 1645 door Arend Dirksz Bosch, en het Raepenhofje (Palmgracht 28-38),
gesticht in 1648 door stadsthesaurier Pieter Adriaensz Raep. De dwarse straatvleugel
met regentenkamer van het laatstgenoemde hofje is voorzien van een rondboogpoortje
met de afbeelding van een raap op de sluitsteen en daarboven een rond bovenlicht
met de initialen van de stichter. Rond 1645 stichtte Cornelis
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Maartensz Pronck het zogeheten Zevenkeurvorstenhofje (Tuinstraat 199-223) [127],
dat echter in 1724 en 1775 in fasen werd herbouwd en in 1862 een vroeg-neogotische
kapel kreeg. De gesloten straatgevel van het hofje bevat een omlijste ingang met
gedenksteen (1775). Het in 1650 door Jacob Stoffels gestichte Hofje Venetiae
(Elandstraat 102-142) [128] heeft achter een 19de-eeuwse vleugel nog twee rijtjes
midden-17de-eeuwse eenlaagse woningen. Aan het binnenterrein staan verder twee
latere tweelaagse vleugels (circa 1800 en 1904). In 1667 gesticht bij testament van
Pieter Jansz Suyker is het Suikerhofje (Lindengracht 149-163) [129]. Een
gerestaureerd poortje leidt tussen twee huizen naar het binnenhof met pomp en twee
haaks geplaatste blokjes tweelaagse woningen (1678).
Tot de grotere hofjes behoort het in 1650 door de stad gestichte classicistische
Huyszitten Weduwehofje (Karthuizersstraat 61-191) [130], ontworpen door
stadsbouwmeester Daniël Stalpaert op het terrein van het voorm. karthuizerklooster
met tweelaagse woningen om een grote rechthoekige binnenplaats. Daar staan ook
twee vierkante pomphuisjes met ingezwenkte bekroning. Het timpaan van het
ingangsrisaliet toont een cartouche met de namen van de toenmalige regenten. Fors
van omvang is ook het Deutzenhofje (Prinsengracht 855-899; gerestaureerd circa
1965) [131], gebouwd in 1694-'95 uit de nalatenschap van Agneta Deutz door
timmerman Pieter Adolfsz de Zeeuw. Bij de regentenkamer op de verdieping van
het entreegebouw is een classicistische festoendecoratie met de wapens van Agneta
Deutz en haar twee opeenvolgende echtgenoten zichtbaar. De grote binnenplaats met
pomp wordt omsloten door tweelaagse woningen met smalle vensters. Tegenover
de toegang staat een portiek met wijzerplaat en kleine lantaarn.
Deels tijdens het leven van Anthoni Grill en deels na zijn overlijden († 1727)
kwam Grill's hofje (Eerste Weteringdwarsstraat 11-35; 1721-'31) [132] tot stand.
Aan de straat staan negen met klokgevels uitgevoerde panden, die twee aan twee
zijn ingericht als etagewoningen (ingangen begin 19de eeuw). Het middelste pand
geeft toegang tot een smalle achterplaats met een klokkenkast in Lodewijk
XVI-vormen. Aan deze plaats staat een blok eenvoudige, wit gepleisterde tweelaagse
woningen. In 1732-'34 verrees naar plannen van Daniël Marot het door handelaar
Christoffel van Brants gestichte Van Brants-Rushofje (Nieuwe Keizersgracht 28-44;
gerenoveerd 1970) [133]. Het brede drielaagse hoofdgebouw in Lodewijk XIV-stijl
heeft een pronkrisaliet met alliantiewapen en een gebeeldhouwd opzetstuk met
liefdadigheidsvoorstelling. Het Swigtershofje (Amstel 86-98) ontstond in 1746 uit
de nalatenschap van prent- en boekverkoper Isaac Swigters en ligt verscholen achter
een door Pieter Pantel gebeeldhouwd poortje in Lodewijk XV-vormen met
liefdadigheidsvoorstelling (1756). Het huis van Swigters richtte men in 1751 in als
kapel (gerestaureerd 1959). In 1755 stichtten suikerraffinadeur Gerrit ten Sande en
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zijn vrouw Maria de Groot het Nieuw Suykerhofje (Prinsengracht 385-395;
gerenoveerd circa 2000). Een inpandige gang door het grachtenhuis (nr. 385) geeft
toegang tot drie aan een T-vormige steeg gelegen drielaagse bouwdelen met
tweekamerwoningen. Aan de achterzijde bevindt zich nog een op een tuinhuis lijkende
voorm. kapel (circa 1775) met inwendig enkele stucversieringen, waaronder een
namaak-orgel. Eveneens toegankelijk via een inpandige gang (Prinsengracht 173) is
het Zonshofje (Prinsengracht 159-171), dat in 1764-'65 werd gebouwd ter plaatse
van de in 1755 afgebroken 17de-eeuwse Doopsgez. schuilkerk ‘De Kleine Zon’. Het
hofje werd in 1800 en 1882 verder uitgebreid. Boven de ingang van het drielaagse
hoofdgebouw prijkt een gebeeldhouwde voorstelling van de ark van Noah, verwijzend
naar de naam van de kerk na 1720 (tot 1755). Occo's hofje of 't Gebouw van
Barmhartigheid' (Nieuwe Keizersgracht 94) [134] werd in 1758 gesticht door Cornelia
Elisabeth Occo en in 1774 gebouwd naar ontwerp van meester-timmerman Jan
Luyten. Het in 1991 gerestaureerde carré-vormige gebouw in Lodewijk XVI-stijl
heeft een binnenplaats en een kapel (1816). Het timpaan bij de voorgevel toont een
adelaar en guirlandes. Aan de binnenzijde staat op het dak een achtzijdige lantaarn
(klok 1779). Afwijkend in vorm is het op een trapeziumvormig hoekperceel gebouwde
hofje De Notenboome Uitkijk (Lijnbaansgracht 287), gesticht door Jan van Mekeren
en zijn vrouw Johanna Margarethe Okhuysen (gevelsteen). Dit in 1724 als pakhuis
gebouwde en later wit gepleisterde drielaagse pand was vanaf 1791 als hofje in
gebruik.
In de 19de eeuw kwamen nog enkele nieuwe hofjes tot stand en werden sommige
bestaande hofjes gemoderniseerd. Uit een legaat van Arnoud Jan van Brienen ontstond
in 1804 naar ontwerp van Abraham van der Hart het Van Brienenhofje (Prinsengracht
89-133; gerestaureerd 1995-'97) [135]. Dit hofje bestaat uit vier door middel van
muren met poortjes met elkaar verbonden vrijstaande bouwdelen om een binnenhof
met pomp. Het met wijzerplaten en een klokkentorentje getooide hoofdgebouw bevat
de regentenkamer en een kapel. Het Looiershofje (Nieuwe Looiersstraat 16-42;
gerenoveerd circa 1970)
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[136] werd in 1828 gesticht achter enkele werkmanshuizen uit circa 1665. De
ingezwenkte topgevel ter linkerzijde bevat een gevelsteen met de tekst ‘In de Niwe
Loeyerey’. Een rondboogdoorgang leidt naar de 19de-eeuwse woningen (nrs. 20-38)
om het binnenterrein met houten pomphuis. De kerkruimte boven het poortje bevat
een portret van stichteres jkvr. A.M.E. Elias. Uit 1842 dateert het op een terrein van
Isaac Hodshon en Isabella Dedel gebouwde Hodshon-Dedelhofje (Eerste
Weteringdwarsstraat 83-105; gerestaureerd 1978) [137]. Dit U-vormige
neoclassicistische gebouw heeft aan de straatzijde een binnenplaats met pomp en
een afsluitende muur met gebeeldhouwd ingangspoortje met alliantiewapen. Het
Hilmanhofje (Nieuwe Looiersstraat 146-152) werd in 1875 gesticht door Johannes
Hilman ter nagedachtenis aan zijn overleden zoontje Willem Hendrik Hilman. Achter
het brede voorgebouw met rondboogpoort en cartouche staan eenkamerwoningen
om een binnenplaats. Bankier Joannes Baptista van Aerde stichtte in 1806 in enkele
bestaande panden het Regenboogliefdehofje [138]. Het huidige complex (Tuinstraat
100-102) is de in 1884 ontstane uitbreiding, bestaande uit twee woningblokjes met
trapgevels, aan de straatzijde verbonden door een muur met poort (naam in boogveld).
Het Rozenhofje (Rozengracht 147-181; gerenoveerd 1990) [139] werd in 1744 gesticht
bij testament van houthandelaar Jan de Jager. Aan de binnenplaats staan woningen
uit 1744 en 1790. Het aanzicht van dit hofje wordt echter gedomineerd door de in
1882-'84 naar plannen van G.B. en A. Salm in neorenaissance-vormen opgetrokken
brede drielaagse straatvleugel met boven de ingang een regentenkamer met erker.
Het Lindenhofje (Lindengracht 94-112; gerenoveerd 2004) werd in 1614 gesticht
door Waterlandse doopsgezinden en in 1801 overgenomen door het R.K.
Armenkantoor (gevelsteen). Aan de straat staat een in 1885 opgetrokken brede
neorenaissance-vleugel, de achterliggende woningen dateren uit 1939. Aan drie
zijden omgeven door water is het in de kern uit de 17de eeuw daterende Vredenhofje
(Vredenburgersteeg 1) met als meest herkenbare gedeelte een in 1890 naar ontwerp
van A.C. Bleijs in neogotische en neorenaissance-vormen opgetrokken bouwdeel
met trapgevel en opvallende schoorsteenpartij. Moderniseringen van hofjes vonden
ook nog begin 20ste eeuw plaats, zoals het via een inpandige gang toegankelijke
Claas Reijniersz hofje of ‘Liefde is het Fondament’ (Keizersgracht 332-346), gesticht
in 1618 en geheel vernieuwd in 1912 (J.N. Hendrix), en het Rijpenhofje (Rozengracht
116-138), gesticht in 1747 door Gerard van de Rijp en vernieuwd in 1912-'13 (A.
Salm).
Volkswoningbouw. Vanaf het midden van de 19de eeuw bouwden
semifilantropische bouwverenigingen woningen voor armlastigen en arbeiders, vooral
in de Jordaan, waar de explosieve bevolkingsgroei leidde tot zeer slechte
woonomstandigheden. Een van de eerste projecten van de in 1852 opgerichte
‘Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse’ was het drielaagse blok etagewoningen
Eerste Passeerdersdwarsstraat 51-65 (1852-'54, H. Hana). Oorspronkelijk waren er
twee van deze blokken. Het behouden en onlangs gerenoveerde blok toont een sobere
maar verzorgde detaillering met vooruitspringende ingangstraveeën. De in 1853
opgerichte woningbouwvereniging ‘Salerno’ bouwde de sober gedetailleerde
etagewoningen Valckenierstraat 23-33 (1854-'55, J.H. Leliman). Aan de straat verrees
een vierlaags bouwblok met tweekamerwoningen en haaks daarachter een vierlaags
blok rug-aan-rugwoningen. Bedoeld als kosteloze huisvesting voor bejaarde arbeiders
en ook lijkend op een traditioneel hofje zijn de door de ‘Stichting voor de Arbeidsstand
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Constantia’ (opgericht 1863) gebouwde woningen Willemsstraat 149-165 (1863-'64).
Het met vier vleugels om een binnenplaats gebouwde complex met geblokt
gepleisterde lisenen is ontworpen in neoclassicistische vormen door P.J. Hamer.
Vanaf de jaren zestig verrezen in de Jordaan veel nieuwe woningblokken, gewoonlijk
met rug-aan-rug geplaatste eenkamerwoningen (met privaat). Architect P.J. Hamer
ontwierp veel van deze complexen, zoals voor de ‘Bouwmaatschappij Concordia’
de woningen Westerstraat 327-405/Lijnbaansgracht 63-65 (1862, gerenoveerd 1986)
en de met gepleisterde accenten en rondboogfriezen wat rijker gedetailleerde woningen
Westerstraat 215-295 (1862-'64, gerenoveerd 1985). Bij beide complexen geeft een
doorgang toegang tot een vleugel op het binnenterrein. Eveneens naar plannen van
P.J. Hamer verwezenlijkte Concordia aan de andere zijde van het bouwblok het
sobere woningcomplex Anjeliersstraat 162-394 (1869/1876). Buiten de Jordaan
kwam naar plannen van P.J. Hamer het blok etagewoningen Huidekoperstraat 4-18
(1868-'70) tot stand voor de ‘Vereniging ten behoeve der Arbeidersklasse’. De
ingangstraveeën zijn hier opvallend geaccentueerd met wit gepleisterde pilasters in
eclectische vormen en worden bekroond door dakkapellen met keperboog- of
rondboogtop. Op initiatief van mevr. L. van der Pek-Went (gedenksteen) liet de
‘Bouwonderneming Jordaan’ in 1896 naar plannen van J.E. van der Pek de
rug-aan-rugwoningen Goudsbloemstraat 125-139 bouwen en aan de andere zijde
van het bouwblok de duurdere tweekamerwoningen Lindengracht 206-220. Deze
vierlaagse woningblokken hebben allebei dakkapellen met hijsluiken, maar bij de
woningen aan de Lindengracht is de decoratie rijker. Daar waren op de begane grond
ook winkels of werkplaatsen ingericht, waarvan de puibalken werden versierd met
afbeeldingen van gereedschappen en verwijzingen naar bouwambachten. Tot de
jongere woningcomplexen die in de Jordaan tot stand kwamen, behoort verder het
door Concordia gebouwde Hof van Parijs (Elandstraat 160-178; 1902-03, P.J. Hamer;
verbouwd 1984). Dit U-vormige complex etagewoningen is uitgevoerd in
neorenaissance-vormen en heeft ingangsrisalieten in oranje baksteen.
Winkels. Vanaf het midden van de 19de eeuw vormde zich een uitgestrekt
winkelgebied langs de as Nieuwendijk-Kalverstraat en langs het Rokin en het Damrak.
Belangrijke winkelstraten werden verder de Heiligeweg, de Leidsestraat, de
Utrechtsestraat en de Haarlemmerstraat. Aan de laatstgenoemde staat het wit
gepleisterde eclectische hoekpand Haarlemmerstraat 67 (circa 1880), dat de
manufacturenwinkel ‘Willem III’ huisvestte (nu hotel). De
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winkelpui vermeldt nog de oude handelswaren. In neorenaissance-stijl uitgevoerd
zijn de boekwinkels Rokin 30 (1880, A.L. van Gendt), gebouwd voor de Algemene
Boekhandel R.A. Tatchin, en Damrak 62 (1886, J. van Looy) van de boekhandel A.
de Lange (gesloten 1998). Bij de laatstgenoemde verwijzen borstbeelden, maskers
en cartouches naar de kunst en cultuur van de Gouden Eeuw; in de met rolwerk
versierde geveltop symboliseert een uil de (boeken) wijsheid. Bescheidener van opzet
is de neorenaissance-gevel van het woon- en winkelpand Nieuwezijds Voorburgwal
383 (1885, A.C. Bleijs), dat wel is voorzien van het stadswapen en een gevelnis met
beeld (mogelijk keizer Maximiliaan). Voor het fotografisch atelier van A. Greiner
ontwierp G. van Arkel de weelderige neorenaissancegevel van Nieuwendijk 89 (1887)
met duidelijke Italiaanse invloeden bij de vierde bouwlaag. Boven de winkelpui met
rondbogen is in een fries het fotografisch procédé uitgebeeld (P.E. van den Bossche).
Medaillons aan weerszijden tonen portretten van de fotografische pioniers Daguerre
en Nièpce. De rijke neorenaissance-winkelpui met granieten en messing zuilen van
de voorm. bakkerij Heiligeweg 35 (1890) is ook ontworpen door Van Arkel. In een
voor hem kenmerkende combinatie van neogotische en neorenaissance-vormen
kwamen nog verschillende andere rijke winkelpanden tot stand, zoals de met
trapgevels, pinakels en medaillons uitgevoerde voorm. tabakswinkel Heiligeweg 1
(1891). Boven de houten winkelpui toont een gebeeldhouwd natuurstenen fries de
stadia van de tabaksbewerking. Verder ontwierp Van Arkel de met medaillons,
colonnetachtige elementen en consoles versierde gevels van Kalverstraat 101 (1893;
pui modern) en Utrechtsestraat 30 (1894). De laatste heeft een fraaie houten winkelpui
met pilasters en het stadswapen (aangepast circa 1910). In samenwerking met W.
Wilkens ontwierp hij de rijke gevel van het woon- en winkelpand Kalverstraat 200
(1892-'93; pui gemoderniseerd) met ver uitstekende rondbogen bij de tweede
verdieping en vrouwenfiguren met fakkels bij de trapgeveltop.
Het zijn vooral de op hoeken van straten gebouwde winkels die de meeste
gelegenheid boden voor een architecturaal gebaar. De in rijke eclectische
neorenaissance-stijl uitgevoerde voorm. sigarenwinkel Keizersgracht 508 (1881,
A.C. Bleijs) heeft boven de ingang op de hoek een overhoekse hoekerker met hoog
schilddak als verticaal accent. Boven de natuurstenen pui zijn ook hier de diverse
stadia van de tabaksverwerking uitgebeeld (F.L.H. de Fernelmont). Op de erker
memoreert een buste van schrijver P.C. Hooft diens geboortejaar (1581). Een grote
hoekwinkel met hoekerker is het voorm. winkelpand voor glaswerk en porselein van
de firma Focke & Meltzer, Kalverstraat 152 (1885-'86; H.P. Berlage en T. Sanders).
Het is ontworpen in een op Venetiaanse voorbeelden geïnspireerde neorenaissancestijl.
De cirkelvormige traceringen van de verdiepingsvensters tonen portretkoppen van
renaissance-kunstenaars, waaronder Luca della Robbia en de gebroeders Crabeth (B.
van Hove). Andere laat-19de-eeuwse hoekwinkels met markante hoekerkers zijn het
wit gepleisterde pand Utrechtsestraat 91 (1879-'80) en de in neorenaissancevormen
uitgevoerde hoekwinkel Vijzelstraat 111 (1894, A. Jacot en W. Oldewelt). Het
vijflaagse hoekpand Nieuwendijk 47-49 (1893-'94, W.G. Welsing) toont een vrijere
toepassing van de neorenaissancestijl. Opvallend is de als hoge kroonlijst uitgewerkte
bovenste bouwlaag. In vormgeving sterk aansluitend bij de 17de-eeuwse gevels is
het in neorenaissance-stijl uitgevoerde woon- en winkelpand Oude Hoogstraat 2
(1901-'02, J. Stuyt en J.Th.J. Cuypers). Bij de kruising van de Raadhuisstraat met
de Herengracht verrezen de woon- en winkelpanden Raadhuisstraat
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30-34/Herengracht 184 (1897, H.P. Berlage), met zandstenen gevels in rationalistische
vormen, en Herengracht 213 (1896-'97, J.G. en A.D.N. van Gendt) met
vakwerkgeveltoppen.
In de zwierige variant van de jugendstil ontwierp Van Arkel het Gebouw Helios
(Spui 15-19; 1895-'97), een ontwerp dat op de Wereldtentoonstelling van Parijs
(1900) werd bekroond met de bronzen medaille. Opdrachtgever was de fotograaf M.
Büttinghausen, wiens atelier was gevestigd op de bovenste verdieping onder een
glazen dak. De naam Helios verwijst naar de Griekse zonnegod, van wie de term
heliografie (diepdrukcliché voor het drukken van foto's) is afgeleid. Opvallende
elementen zijn de gebogen erker, de tuitgevelachtige gevelbekroningen, de
mozaïekdecoraties en de rijke hardstenen pui met reclametekstband. In 1909 volgde
de verbouwing tot lunchroom (Maison Ledeboer) en ook nu heeft de begane grond
een horecafunctie. Een ander opvallend ontwerp van Van Arkel is het voor
luxe-bakkerij D.C. Stähle op een klein hoekperceel opgetrokken vijflaagse woonen winkelpand Spuistraat 274 (1898). De wit geschilderde gevels met jugendstil- en
chaletstijl-elementen zijn voorzien van accenten in hardsteen, afgeronde erkers en
een met hout beklede bovenste bouwlaag. In de winkel tonen tegeltableaus het zaaien
en oogsten van graan en de stadia van het bakproces. Curieus is zijn ontwerp voor
het met grote houten erkers uitgevoerde hoekpand Gasthuismolensteeg 18 (1900).
Een opmerkelijk jugendstil-ontwerp van F.M.J. Caron is het smalle winkelpand
Haarlemmerdijk 39 (1896), gebouwd voor vis- en fruithandel N. Roeraade. Boven
de met hardsteen omlijste houten winkelpui met grote boog tonen beschilderde
tegelvoorstellingen een inktvis en een zeehond. Verder is de gevel versierd met
gestileerde bloemmotieven en muurankers in de vorm van kronkelende palingen.
Andere gestileerde jugendstil-ontwerpen zijn het in gele verblendsteen uitgevoerde
woonen winkelpand Haarlemmerdijk 43 (1900, F.M.J. Caron) en het in rode
verblendsteen uitgevoerde pand Rokin 44 (circa 1905) van de firma H. Drijfhout &
Zn. Zwieriger van vorm is de gevel van Haarlemmerstraat 83 (1906, J. Hegener).
Ook de bovenbouw van het in natuursteen opgetrokken hoekpand Damrak 37-38
(1903-'04, J.W.F. Hartkamp) heeft zwierig gedetailleerde vensters met
hoefijzervormen. Andere hoekpanden met eenvoudiger jugendstilelementen zijn Spui
14 (1904, L.G. Mohrmann) - na verbouwing sinds 1966 in gebruik als boekhandel
Atheneum - en het wit gepleisterde woon- en winkelpand Keizersgracht 707-709
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(1904) met decoratieve banden en venstertogen in groen en geel geglazuurde steen.
Uit dezelfde tijd zijn de wit geschilderde jugendstil-gevels met gebogen erkers van
Raadhuisstraat 42-44 (1908). Uit het begin van de 20ste eeuw dateren aan de
Heiligeweg de voor de firma Kettner in witte steen uitgevoerde pianowinkel
Heiligeweg 21-25 (1906-'07, A.J. Kropholler en J.F. Staal) en het met groene steentjes
gedecoreerde brede winkelpand Heiligeweg 49-51 (1914-'15, A. Jacot; pui modern).
Verder is er een art déco-winkelpui met glas-in-loodwerk bij Heiligeweg 37 (circa
1915). Het winkelpand De Rijnstroom (Rokin 92-96; 1913-'14, A.D.N. en J.G. van
Gendt) van sigarenhandel P.G.C. Hajenius is vernoemd naar het gebouw van de
oorspronkelijke vestiging (sinds 1826) aan de Dam. De natuurstenen gevel bezit
kolossale pilasters, art déco-ornamenten en boven de ingang het rijkswapen
(hofleverancier). De rijke winkelinrichting in marmer en mahoniehout is grotendeels
behouden. Een bekleding met grijs-groen geglazuurde tegels heeft de art déco-gevel
van Kalverstraat 1 (1915-'17, H.Th. Wijdeveld). Een hoekwinkel in verstrakte Nieuw
Historiserende vormen is de voor opticien J.M. Schmidt gebouwde winkel De Gouden
Bril (Rokin 72; 1917-'18, P. van Dijk) met speelse decoraties. Het oude winkelinterieur
(firma J.B. Hillen) is grotendeels behouden. Het glas-inloodwerk is van J.W. le Nobel.
Interessant is verder de rijk bewerkte houten winkelpui van Kalverstraat 96 (1919,
J.A. Roodenburgh), aangebracht voor de firma Boldoot en voorzien van de tekst ‘In't
Geurighe Rooske’.
Warenhuizen en winkelgalerijen. Vanaf circa 1880 verrezen in Amsterdam grote
winkels die in hun architectuur aansloten bij ontwikkelingen van de ‘Grands
Magasins’ elders in Europa en in Amerika. Op markante hoekpercelen staan
bijvoorbeeld het overwegend met neorenaissance-vormen uitgevoerde voorm.
confectiewarenhuis Dam 2b-4 (1886, W. Langhout) en het warenhuis Metz & Co.
(Keizersgracht 455; 1891, J. van Looy) [140]. Het laatste werd in internationaal
eclectische vormen gebouwd voor de New York Life Insurance Company als winkel
annex kantoren en woningen, en na aankoop door de firma Metz & Co (1908)
verbouwd tot warenhuis (1918, H.A. van Anrooy). Dit vijflaagse blokvormige
hoekpand is voorzien van een hoektoren met koepel. De natuurstenen gevels vertonen
internationale eclectische vormen met veel neobarokke versieringen. De letters N en
Y en een Amerikaanse adelaar
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verwijzen naar de eerste bouwheer. De oorspronkelijk als toonzaal en nu als restaurant
dienende dakopbouw uit 1933 is een functionalistisch ontwerp van G.Th. Rietveld.
Bij de aanleg van de Raadhuisstraat (1895-'96) ontwikkelde de Levensverzekerings
Maatschappij De Utrecht de winkelgalerij Raadhuisstraat 23-53 (1896-'97) [141]
met achttien geschakelde winkels, een horecagelegenheid en enkele kantoren naar
plannen van A.L. van Gendt en zijn zoons J.G. en A.D.N. van Gendt. De met de
flauwe S-curve van de straat meebuigende gevelwand vertoont een combinatie van
neorenaissance-, rationalistische en jugendstil-vormen en is voorzien van veel
beeldhouwwerk (dierenfiguren en monsters). Vóór de etalages langs loopt een
overdekte galerij in natuursteen, ijzer en glas.
Op Amerikaanse warenhuisontwerpen geïnspireerd is het voor de firma H.F. Jansen
& Zn. als meubelzaal annex stoomtimmerfabriek gebouwde magazijn Spui 10
(1891-'92, Ed. Cuypers) [142]. Opvallend zijn de grote en hoge etalages en de
zichtbare ijzerconstructies. Later waren in dit pand onder meer de Holland-Afrikalijn
(Afrikahuis) en de boekhandel Scheltema Holkema Vermeulen gevestigd (verbouwd
1988). Grote glaspartijen bepalen ook het uiterlijk van de rond de eeuwwisseling op
hoekpercelen opgetrokken warenhuizen Nieuw Engeland (Koningsplein 2-4; 1899,
A. Jacot en W. Oldewelt) [143], voorzien van een ronde hoektoren met koepel en
lantaarn, en Leidsestraat 1-3 (1904-'05, P.A. Weeldenburg), met bovenetalages in
ijzer en staal en een afgeschuinde hoekpartij met tegelmozaïek en gebogen erker.
J.F. Staal en A.J. Kropholler ontwierpen
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in 1907 het voorm. meubelmagazijn en kantoor 't Binnenhuis (Raadhuisstraat 46-50)
[144] met een symmetrisch ingedeelde rationalistische voorgevel. 't Binnenhuis was
een initiatief van H.P. Berlage en C. Henny met als oogmerk de kwaliteit van de
toegepaste kunst en industriële vormgeving (meubels) te verbeteren.
Vanaf het begin van de 20ste eeuw werden de warenhuizen opgezet met een skelet
van gewapend beton, dat aan het oog werd onttrokken door met baksteen of
natuursteen beklede gevels. Maison de Bonneterie (Rokin 138-140) [145] kreeg in
1908-'09 zijn huidige vorm naar een op Franse voorbeelden geïnspireerd Nieuw
Historiserend ontwerp van A. Jacot en W. Oldewelt. Het in de jaren zestig
gemoderniseerde interieur bevat nog een vide met gebogen galerijen en een
lichtkoepel. Aan de Kalverstraatzijde (nr. 183), waar de winkel in 1889 werd
gevestigd, is boven de winkelpui een gepleisterde gevel uit circa 1850 behouden.
Jacot ontwierp samen met J. Snuyff het modehuis Maison Hirsch & Cie. (Leidseplein
23-31; 1911-'13) [146] in internationale eclectische stijl met kolossale ionische
pilasters en een afgeronde hoekpartij met koperen koepel. Als voorbeeld diende het
Londense warenhuis Selfridges. In Nieuw Historiserende stijl en met kolossale
ionische pilasters ontwierp Jacot nog de winkelmagazijnen Nieuwendijk 200 (1912)
en Leidseplein 1-3 (1917). Op de plaats van de in 1903 gesloopte beurs van Zocher
verrees het grote warenhuis De Bijenkorf (Damrak 90; 1912-'14) [147] in opdracht
van A.I. Goudsmit en de Société Anonyme Grands Magasins ‘De Bijenkorf’. De op
de Franse renaissance teruggrijpende gevels in Nieuw Historiserende vormen zijn
ontworpen door J.A. van Straaten (aangepast door B.A. Lubbers). Opvallend zijn de
hoger opgetrokken risalieten met gebogen frontons en de middentoren met lantaarn
en koepeldak. Het warenhuis onderging verbouwingen en uitbreidingen in 1935-'37
(W. Brouwer en W.M. Dudok), 1978-'80 (parkeergarage; F.J. van Gool) en rond
2005 (K. Rijnboutt). De in Muschelkalksteen uitgevoerde gevels van het in ‘Um
1800’-stijl uitgevoerde warenhuis van Peek & Cloppenburg (Dam 20; 1915-'17, A.J.
Joling) [148] tonen reliëfs en beeldhouwwerk van K. Smout en herplaatste gevelstenen
van enkele voor de bouw afgebroken huizen. Grote gevelbeelden dienen als reclame
voor het sinds 1991 mede in het gebouw ondergebrachte wassenbeeldenmuseum van
Madame Tussaud. Bijzonder door de vroege openlijke toepassing van gewapend
beton als gevelbekleding is het gebouw van de voorm. modezaak Gerzon (Kalverstraat
66; gevestigd 1892) [149], zoals het is ontstaan bij een uitbreiding in 1915-'17 naar
een ontwerp in art déco-vormen van A. Moen (latere uitgebreid in aangepaste stijl).
Ter afwerking werd het beton vermengd met een groenachtige steenslag. Na 1970
zijn de gevels nogal gewijzigd en versoberd; het
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fraaiste gedeelte bevindt zich aan de zijde van de Nieuwezijds Voorburgwal. De kern
van het door verbouwingen en uitbreidingen ontstane huidige complex van Vroom
& Dreesmann (Kalverstraat 199-203) [150] wordt gevormd door een winkelgedeelte
met afgeronde hoekpartij en art déco-achtige pilastergeleding (1912, F.M.J. Caron)
en een functionalistisch bouwdeel (1932-'34, J. Kuyt). Een voorm. filiaal van Vroom
& Dreesman is het zakelijk-expressionistische gebouw Damstraat 9-21 (1927-'28,
J. Kuyt). Functionalistisch van vormgeving is het gebouw van Galeries Modernes
(Reguliersbreestraat 10-22; 1937-'38, D. Brouwer) [151]. Tot de meest recente
toevoegingen aan het winkelbestand behoort het samen met ‘Hotel De Kolk’
gebouwde winkelcentrum De Kolk (Nieuwendijk 156-160 e.o; 1991-'96, B. van
Berkel). Markant zijn de schuin weglopende gevels met groen glas en bruine
terracotta-tegels.
Sociëteits- en verenigingsgebouwen. Het gebouw Felix Meritis (Keizersgracht
324) [152] kwam in 1787-'88 tot stand voor het gelijknamige genootschap (‘gelukkig
door verdiensten’) ter bevordering van de kunsten en wetenschappen. Nadat Jacob
Otten Husly met zijn ontwerp in Lodewijk XVI-stijl de uitgeschreven prijsvraag
gewonnen had, verrees het gebouw met een ovaal achterhuis en een met Bentheimer
zandsteen beklede voorvleugel. Boven de begane grond heeft de
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voorgevel vier kolossale corinthische halfzuilen die een kroonlijst met fronton dragen.
Het beeldhouwwerk is van Jan Swart, zoals de symbolische reliëfs die de vijf
afdelingen van het genootschap tonen: koophandel, natuurkunde, beeldende kunst,
toonkunst en letterkunde. Van het oorspronkelijke interieur van de voorvleugel is na
een brand in 1932 niets behouden. Het achterhuis bevat een ovale concertzaal en een
nog uit de bouwtijd daterend trappenhuis. Het gebouw is tegenwoordig in gebruik
als theater, café en congrescentrum.
Het gebouw Arti et Amicitiae (Rokin 112) [153] van de in 1839 opgerichte
gelijknamige kunstenaarsvereniging (‘voor kunst en vriendschap’) is ontstaan door
verbouwing van enkele bestaande panden. In 1841 ontwierp M.G. Tétar van Elven
de tentoonstellingszaal, die is voorzien van een lichtkap met gietijzeren constructie.
De in 1855-'56 naar ontwerp van J.H. Leliman opgetrokken eclectische voorgevel
kreeg door F. Stracké vervaardigde gevelsculpturen in de vorm van medaillons en
vier houten beelden (nu kunststof kopieën). Deze stellen de graveerkunst, de
beeldhouwkunst, de architectuur en de schilderkunst voor. In 1893-'94 vond een
verbouwing van het interieur plaats naar plannen van H.P. Berlage en A.C. Bleijs.

Amsterdam, Felix Meritis

Voor de joodse zangvereniging ‘Oefening baart Kunst’ verrees het eclectische gebouw
Plancius (Plantage Kerklaan 61; 1875-'76, N. Vos en J. Galman) [154] met een
concertzaal en een vergaderzaal voor de joodse arbeidersvereniging. Op de geveltop
van het gepleisterde pand is een kleine Davidster zichtbaar. Sinds 1999 dient het
gebouw als café en Verzetsmuseum. In ‘Um 1800’-stijl gebouwd is de sociëteit De
Groote Club (Kalverstraat 2; 1912-'14, Th.G. Schill en D.H. Haverkamp) [155]. De
Amsterdamse Industriële Club liet het forse sociëteitsgebouw Industria (Dam 23-31;
1913-'16, F. Kuipers) [156] bouwen. Boven de hoofdingang heeft dit in rationalistische
vormen uitgevoerde pand een torenvormig bouwdeel met koperen helmdak. Het
interieur is nog nagenoeg intact. De begane grond is nu verhuurd als winkelruimte,
een deel van de verdiepingen dient als kantoor.
Andere verenigings- of sociëteitsgebouwen zijn het neoclassicistische gebouw
van de Chr. wijkvereniging ‘Het Koning Willemshuis’ (Egelantiersstraat 141-143;
1863, J. van Maurik), de voorm. sociëteit Onder Ons (Kalverstraat 27-29, 1879, A.L.
van Gendt) met een gepleisterde eclectische gevel boven een natuurstenen pui, en
het in neorenaissance-stijl uitgevoerde voorm. R.K. verenigingsgebouw Geloof en
Wetenschap (Herengracht 415; 1891, W.G. Welsing). Het laatstgenoemde is sinds
1977 het onderkomen van de Boekmanstichting. Het voorm. Leesmuseum (Rokin
102) [157] is tot stand gekomen voor een culturele sociëteit (opgericht 1800), waar
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men publicaties in binnenen buitenlandse kranten en tijdschriften kon lezen en boeken
kon lenen. De sociëteit verhuisde in 1820 naar deze plek. Het huidige gebouw kwam
in 1904 tot stand naar een rationalistisch ontwerp van C.B. Posthumus Meyjes. Na
de opheffing van de sociëteit in 1933 deed het gebouw geruime tijd als veilinghuis.
Hotels. Na het midden van de 19de eeuw kreeg Amsterdam diverse grote moderne
hotels, zoals het Amstelhotel (Prof. Tulpplein 1; 1865-'67, C. Outshoorn) [158]. Dit
brede vrijstaande gebouw is uitgevoerd in eclectische-vormen, die zijn geïnspireerd
op de Franse renaissance-paleizen. De hoek- en middenrisalieten zijn voorzien van
kolossale pilasters. De tussenliggende delen werden in 1899 met een etage verhoogd.
In de beginjaren trok de hier gevestigde praktijk van dokter J.G. Mezger (grondlegger
van de fysiotherapie) veel leden van de Europese adel naar het hotel. Grand Hotel
Krasnapolsky (Dam 9) [159] werd gesticht door A.W. Krasnapolsky en zijn zwager
A. Volmer, die in 1868 het ‘Nieuw Pools Koffijhuis’ aan de

Amsterdam, Societeit Plancius
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Amsterdam, Amstelhotel (1987)

Warmoesstraat hadden gekocht. In 1879-80 kwam een wintertuin tot stand met een
kap van glas en staal (G.B. Salm), versierd met wandschilderingen en in de tuin
tropische planten en palmen in potten (gerestaureerd 1994). In 1883-'84 breidde het
hotel verder uit (Warmoesstraat 173; J.F. Henkenhaff en F. Ebert). In 1952 kocht
men het aangrenzende hotel-restaurant Polman, dat bij de verruiming van de Dam
in 1914 aan het plein was komen te liggen en vervolgens

Amsterdam, Victoriahotel

was vernieuwd (1915-'16, A.D.N. van Gendt). De hoofdingang van Krasnapolsky
werd toen naar dit bouwdeel verlegd (dakterras 1983).
Het Doelenhotel (Nieuwe Doelenstraat 24; 1882-'83, J.F. van Hamersveld;
verbouwd 1900, J.G. en A.D.N. van Gendt) [160] is een gebouw in rijke
neorenaissance-stijl, met aan de Amstelzijde een hoog opgaand torenvormig
middendeel. In het gebouw bevinden zich de resten van de hier in 1633 gebouwde
Kloveniersdoelen, waarvan de doelenzaal was aangebouwd tegen de in 1522 door
de kloveniers betrokken vestingtoren ‘Swych Utrecht’ (1480). Het voorm. Hotel du
Passage (Prins Hendrikkade 20-21; 1882-'84, Y. Bijvoets) [161] was oorspronkelijk
een hotel met winkelpassage. Het hotel ging al in 1886 failliet, waarna het in 1898
werd ingericht als kantoor ‘Mercurius’. De rijk uitgevoerde voorgevel in
neorenaissance- en neobarokke stijl heeft een met natuursteen beklede onderbouw
en een door pilasters gelede bakstenen bovenbouw. De middenpartij wordt bekroond
door een zinken gevelbeeld van Mercurius (god van de handel) en een allegorische
verbeelding van Amstel en IJ (F.L.H. de Fernelmont). Binnen bevinden zich nog
delen van het rijke eclectische interieur.
Het Victoriahotel (Damrak 1-6; 1888-'89) [162] werd ontworpen in internationale
neobarokke stijl door J.F. Henkenhaff - die het hotel zelf zou exploiteren - en F.
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Ebert. De geheel met natuursteen beklede gevels zijn rijk gedetailleerd en er is een
hoektoren met koepel. Uitbreidingen van het hotel aan de zijde van Prins Hendrikkade
volgden in 1905 en 1915 (beide G. van Arkel), en in 1985. Het hotel is om twee
oudere huizen heengebouwd, omdat Henkenhaff die in 1889 niet kon verwerven. In
rijke neorenaissance-stijl uitgevoerd is het Hotel de l'Europe (Nieuwe Doelenstraat
2-4; 1895-'96, W. Hamer) [163], dat later is uitgebreid (1911, J.G. en A.D.N. van
Gendt) en geheel gerenoveerd (1987).
Het American Hotel (Leidseplein 28) [164] werd in 1898-1902 naar ontwerp van
W. Kromhout en W.G. Jansen gebouwd in opdracht van A. Volmer ter plaatse van
een hotel uit 1879-'82. Naast een hotel bevat het gebouw ook café-restaurant
‘Americain’ en op de verdieping een feestzaal. Het in gele baksteen opgetrokken
gebouw vertoont rationalistische elementen, jugendstil-details en verwijzingen naar
Moorse en Venetiaanse architectuur. De tegeltableaus met voorstellingen van flora
en fauna zijn vervaardigd door aardewerkfabriek ‘De Distel’ naar ontwerp van L.
Nienhuis. Kromhout ontwierp ook een deel van de inrichting, zoals de stoelen en de
lampen. De gebrandschilderde ramen in de grote cafézaal zijn uit de bouwtijd. In
1927-'28 voegde G.J. Rutgers de vleugel aan de Leidsekade toe (beeldhouwwerk Th.
Vos) en kreeg het café een inrichting in
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art déco-stijl (lichtornamenten, J. Eisenloeffel) en zijn er wandschilderingen
aangebracht. Er volgden nog een uitbreiding (1954) en een renovatie (1985-'88). In
opdracht van F. Schiller verrees het Hotel Schiller (Rembrandtplein 26-36; 1914-'15,
M.J.E. Lippits en N.H.W. Scholte) [165] in Nieuw Historiserende stijl met
neorenaissance- en rationalistische elementen. Op de begane grond bevindt zich het
‘Café Schiller’, trefpunt van artistiek Amsterdam. In 1950 heeft men het hotel
gemoderniseerd, maar bij een restauratie (1977) is het toen verwijderde
jugendstil-interieur van de Schillerbar hersteld. Het forse complex van het Carlton
Hotel (Vijzelstraat 2-18; 1925-'29, G.J. Rutgers) [166], tegenwoordig ‘Jolly Hotel’,
vertoont een combinatie van expressionistische en rationalistische vormen.
Karakteristiek is de galerij met betonnen pijlers bij de begane grond; de bakstenen
gevels erboven zijn versierd met natuurstenen beeldhouwwerk (Th.A. Vos). Hotel
IBIS (Stationsplein 49; 1988-'92, J. Benthem en M. Crouwel) heeft een golvende
gevel bestaande uit prefab-elementen met glazen bouwstenen. Uit dezelfde tijd en
ontworpen door dezelfde architecten is de naastgelegen ronde kantoortoren.
Overige horeca. De voorm. herberg Plaats Royaal (Amstel 256), oorspronkelijk
een dubbelpand uit 1694, heeft rond 1870 het huidige aanzicht gekregen met kroonlijst
en balustrade. Het logement Het Wapen van Amsterdam (Kloveniersburgwal 64)
[167] is een rechthoekig gebouw uit circa 1770 met omlopende trigliefenlijst en een
moderne glazen dakopbouw. Aan het Rusland bevindt zich de oude ingangspartij
met gebroken fronton en wapenschild. In 1907 is het gebouw uitgebreid. Een
voorgevel in rijke neogotische stijl heeft restaurant Die Port van Cleve (NZ
Voorburgwal 178; 1885-'88, I. Gosschalk) [168]. A.L. van Gendt leverde de
neorenaissance-ontwerpen voor het caférestaurant Willemsen (Heiligeweg 26-28;
1881), het koffiehuis Muntplein 1 (1892) en het in Franse renaissancevormen
uitgevoerde restaurant Riche (Rokin 84; 1883). Het wit gepleisterde gebouw van
Grand Café de Kroon (Rembrandtplein 17-23; 1898, G. van Arkel) heeft links een
torenvormige partij en rechts daarvan een grote zaal met gietijzeren pui voorzien van
grote ramen. De glazen serre op de verdieping is rond 1990 aangebracht. Het koffiehuis
van de Volksbond (Kadijksplein 4; circa 1895) is een eenlaagspand met houten
vakwerk, opgevuld met twee kleuren baksteen. Het wit geschilderde houten gebouw
van het Noord-Zuidhollands koffiehuis (Stationsplein 10; 1911, J.H.W. Leliman;
uitgebreid 1930) [169] diende oorspronkelijk als wachtgebouw voor de Tweede
Noord-Hollandsche Tramweg Maatschappij. Het 16de-eeuwse ‘Paalhuis’, dat tot
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1681 in het water van het Damrak heeft gestaan, diende als inspiratie voor het ontwerp
van dit gebouw met topgevels, zuilengalerij en een terras aan het water. In verband
met de aanleg van de metro is het gebouw in 1972 gedemonteerd en vervolgens in
1982 op nagenoeg dezelfde plaats herbouwd.
Bioscopen. In 1907 opende F.A. Nöggerath in de Reguliersbreestraat het eerste
voor filmvertoningen gebouwde theater (vanaf 1922 onder de naam ‘Nöggerath’).
Na verbouwingen in 1949 en 1970 is deze bioscoop in 1983 als derde zaal toegevoegd
aan het naastgelegen Tuschinski Theater. Filmpionier J. Desmet opende in 1910 de
‘Cinema Parisien’ aan de Nieuwendijk (gesloopt 1988) en in 1912 de ‘Cinema Palace’
in de Kalverstraat (later discotheek ‘Roxy’, uitgebrand 1999). Van de eerste
bioscoophausse - met negentien nieuwe filmzalen in 1912 - resteert onder meer het
na 1931 als winkel ingerichte gebouw van de voorm. bioscoop Union (Heiligeweg
34-36; 1911, L. Simons). De bioscoop Tavenu (Haarlemmerdijk 161; 1912, P.J.H.
van Doorn en C.H. Hagedoorn; verbouwd 1952-'53 en 1971) heet nu ‘The Movies’.
Filmhuis De Uitkijk (Prinsengracht 452) is in 1929 ontstaan uit een in 1913 in een
19de-eeuws pakhuis gevestigde bioscoop (verder verbouwd 1933 en 1960).
Het Rozentheater (Rozengracht 117) [170] werd in 1912-'13 gebouwd naar een
Nieuw Historiserend ontwerp van Z.D.J.W. Gulden en M. Geldmaker met een voor
die tijd zeer grote zaal (900 zitplaatsen). De gebogen voorgevel met
glas-in-loodvenster en ingangspartij met drie boogvormige toegangen wordt
geflankeerd door torenvormige volumes. Na een verbouwing in 1926, waarbij het
theater werd omgedoopt tot ‘Asta’, werden hier veel films gedraaid. Na een restauratie
in 1948 kreeg het de naam ‘Capitol’. Sinds 1971 dient het gebouw hoofdzakelijk als
theater (verbouwd
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2003, bureau Mecanoo).
Het opmerkelijke Tuschinski Theater (Reguliersbreestraat 26-28) [171] werd in
1918 door H.L. de Jong ontworpen in uitbundige art déco-stijl. Na een ruzie met
opdrachtgever Abraham Tuschinski werd het door aannemer Klaphaak afgebouwd
en in 1921 geopend. Tuschinski beoogde een filmpaleis dat qua omvang en allure
niet onderdeed voor een theater. De door twee koepeltorens geflankeerde voorgevel
toont rijke bouwornamenten naar ontwerpen van Ch. Bartels en B. Jordens. Een
bronzen hekwerk bekroont de gevel. Aan weerszijden van de hoofdingang bevinden
zich twee kleinere ingangen met daarboven vier monumentale bronzen lampen. De
groots opgezette ontvangsthal is gedecoreerd met kleurige wand- en
plafondschilderingen, houtsnijwerk en siersmeedwerk naar ontwerp van J. Gidding.
Het hoofdmotief is een in art déco-stijl gestileerde pauw. De Poolse adelaar op het
vernieuwde tapijt in de hal is een verwijzing naar Tuschinski's land van herkomst.
Ook P. den Besten, W. Kromhout en D.J. van der Laan werkten aan de
interieurdecoraties. De grote filmzaal heeft de vorm van een 19de-eeuwse schouwburg
met toneellijst en zijbalkons; deze boden tot 1969 plaats aan een orkest. Het
drieklaviers theaterorgel is een uit een Brusselse bioscoop afkomstig Wurlitzerorgel
(1921, uitgebreid 1943). Naast de grote filmzaal waren er verschillende nevenruimten,
elk in een eigen stijl (Moorse kamer, Japanse kamer). Bij de restauratie in 2000-'02
(K. Doornenbal) heeft men onder meer de wandschildering in de grote filmzaal
teruggevonden (1931, P. den Besten) en de plafondschildering (1921) gereconstrueerd.
De voorm. bioscoop Cineac (Reguliersbreestraat 31-33; 1933-'34, J. Duiker) [172]
werd in 1933-'34 gebouwd voor de N.V. Cineac (van het Algemeen Handelsblad)
als een actualiteitenbioscoop met doorlopende filmvoorstellingen. Het
functionalistische gebouw is opgetrokken met een staalskelet en heeft een diagonaal
geplaatste paraboolvormige zaal. De eerste verdieping is afgerond en voorzien van
een grotendeels glazen wand. Na de sluiting van deze bioscoop in 1995 heef men bij
een restauratie van het gebouw in 2003 de in 1980 verdwenen grote lichtreclames
weer teruggeplaatst. De voorm. bioscoop Cineac II (Damrak 63-64), geopend in
1911 als ‘De Witte Bioscoop’ aan de Nieuwendijk, kreeg na vergroting in 1912 een
ingang aan het Damrak. In 1929 werd de naam veranderd in ‘Capitol’ en in 1937-'38
volgde een vergroting en verbouwing naar plannen van H. van Vreeswijk tot
actualiteitenbioscoop (gesloten 1983). Het wit gepleisterde gebouw heeft een
opvallende voorgevel met holle en bolle vormen, een grote betonnen luifel en een
neonreclamepijl (sinds 1993 met de tekst ‘casino’). Het Citytheater (Kleine
Gartmanplantsoen 13-25; 1934-'35) [173] werd ontworpen door J. Wils, met O.
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Rosendahl als interieurontwerper voor de grote zaal. De gevel bestaat uit in hoogte
verspringende geometrische vormen met een hogere, uitgebouwde glazen traptoren.
Deze bioscoop heeft al in 1973 inbouwzalen gekregen (gerenoveerd 1994). In 1945
werd bioscoop Kriterion (Roetersstraat 170-172) ingericht als studentenbioscoop in
een expressionistische vleugel (1924-'25, G.H. Kleinhout en A.J. van der Steur) van
het verenigingsgebouw van de Joodse Handwerkersvriendenkring. De benedenzaal
is voor het laatst verbouwd in 1992.
De voorm. Bank van Lening, of ‘Lommerd’ (OZ Voorburgwal 300) [174] werd
in 1614 ingericht in een aan de Enge Lombardsteeg grenzend turfpakhuis uit 1550,
dat was gebouwd in opdracht van de Oudezijds Huiszittenmeesters. Mogelijk naar
plannen van Hendrick de Keyser werd dit pakhuis met compleet houtskelet uit 1550
verbouwd tot stedelijke Bank van Lening (memoriesteen). In 1616 trok men de
aangrenzende vroeg-16de-eeuwse noordvleugel van het voorm. Maria
Magdalenaklooster erbij als opslagruimte, waarbij de gevels werden aangepast aan
de stijl van het turfpakhuis. In de Enge Lombardsteeg bevindt zich een toegangspoortje
met gebogen fronton en een vroeg-17de-eeuwse reliëfvoorstelling van de lommerd
in bedrijf (Willem de Keyser). Daarboven zit een oeil-de-boeufvenster (circa 1670)
omlijst door twee hoornen van overvloed. In 1664-'69 verrees aan de Oudezijds
Voorburgwal naar plannen van Daniël Stalpaert een forse uitbreiding met
kruiskozijnen. Het middenrisaliet van dit bouwdeel heeft een vroeg-17de-eeuws
poortje met een bovenlichtomlijsting uit 1669. Het in 1892 naar ontwerp van W.
Hamer als uitbreiding gebouwde pand Oudezijds Voorburgwal 302 met klokgevel
maakt geen deel meer uit van het in 1964 gerestaureerde Bank van Leningcomplex.
Elders in de stad werden hulpbanken van lening ingericht, zoals het in
neorenaissance-stijl uitgevoerde gebouw Marnixstraat 315 (1887, W. Hamer) en het
van rationalistische details voorziene gebouw Lindengracht 204 (1901-'02).
De voorm. Nederlandsche Bank (Oude Turfmarkt 127-137) [175] is een
bankgebouw in internationale neoclassicistische stijl, gebouwd in 1865-'69 naar
ontwerp van W.A. Froger (advies D.D. Büchler) voor deze in 1814 gestichte instelling.
De met Bremer- (onder) en Bentheimer- (boven) zandsteen beklede gevel is voorzien
van zijrisalieten en een middenrisaliet met fronton (beeldhouwwerk J.Ph. Koelman).
In 1917 werd het gebouw uitgebreid en sinds 1976 is er het Allard Pierson-museum
gevestigd met een archeologische collectie.
Overige banken. De natuurstenen gevels van twee rond 1615 gebouwde huizen
zijn bewaard bleven in het gebouw van de voorm. Kas-Vereeniging (Herengracht
196-200; 1874-'75,
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J.L. Springer; uitgebreid circa 1902, A.L. van Gendt). Iets jonger is het
sober-neoclassicistische gebouw van de voorm. Rente-Cassa (Singel 194-198;
1878-'79, A.N. Godefroy). Het in neorenaissance-stijl uitgevoerde voorm. bankgebouw
Lippmann, Rosenthal & Co. (Nieuwe Spiegelstraat 6-16; 1881-'82, I. Gosschalk)
kreeg een uitbreiding met een zandstenen gevel in rationalistische vormen (1903,
Ed. Cuypers). Eveneens ontworpen in neorenaissance-stijl zijn de voorm.
bankgebouwen van A. Boissevain & Co. (Herengracht 237; 1881-'82, C. Muysken)
en Labouchère, Oyens & Co. (Nieuwe Doelenstraat 12-14; 1889-'90, F.W.M.
Poggenbeek). Voor de laatstgenoemde bankiersfirma verrees ook het grootschalige
kantoorgebouw Singel 213/Spuistraat 172 (1908, F.W.M. Poggenbeek) [176],
voorzien van een grote hal met glazen overkapping. In 1914 vestigde de
Kas-Vereeniging zich in het complex. De bouwdelen aan Spuistraat en Singel hebben
met zandsteen beklede gevels boven een pui van donkere natuursteen in rusticawerk.
Aan de Paleisstraat volgde later nog een uitbreiding (Paleisstraat 14; 1932, C.B.
Posthumus Meyjes jr. en J. van der Linden).
Uit het begin van de 20ste eeuw dateert ook het gebouw van de voorm.
Associatie-Cassa (Herengracht 179-189; 1902, C.B. Posthumus Meyjes) [177],
voorzien van met zandsteen beklede gevels boven een natuurstenen rustica-plint. In
1952 is de Kas-Vereeniging met de Associatie-Cassa gefuseerd tot de Kas-Associatie.
Andere opvallende vroeg-20ste-eeuwse bankkantoren zijn het voorm. hulpkantoor
van de Amsterdamsche Bank Damrak 95 (1901, H.P. Berlage), het met
jugendstil-elementen uitgevoerde gebouw van de voorm. Buitenlandse Bankvereniging
(Damrak 80-81; 1903, G. van Arkel), de voorm. Incassobank (Herengracht 531-537;
1902-'03, J.P.H. de Man) en de voorm. Fries-Groningse Hypotheekbank (Herengracht
442; 1906, J.A. van Straaten). Bij het laatstgenoemde is de gebogen gevelpartij
bekleed met geglazuurde tegels en zandsteen. Het robuuste gebouw van de voorm.
Amsterdamsche Handelsbank (Herengracht 545-549; 1913, J.F. Staal) heeft een in
graniet uitgevoerde pui en gevelornamenten. Het forse gebouw van voorm.
Ned.-Indische Handelsbank (Singel 250) [178] kwam in 1910-'12 tot stand in Nieuw
Historiserende stijl (J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk) en werd in 1927 aan het Singel
uitgebreid met een vleugel in nauwkeurig aangepaste stijl (A.D.N. van Gendt). In
1963 ging het gebouw als gemeentegirokantoor dienen en sinds 1990 is het in gebruik
als hoofdpostkantoor. Het gebouw van de voorm. Bank Pierson & Co. (Herengracht
206-214; 1917-'18, J.G. en A.D.N. van Gendt) [179] heeft een ionische pilastergevel
met een op de 18de eeuw geïnspireerde attiek met balustrade voorzien van
gebeeldhouwde opzetstukken (J. Schröder). In zakelijk-expressionistische stijl
uitgevoerd is het voorm. hulpkantoor van de Amsterdamsche Bank Sarphatistraat
47-55 (circa 1920, J. van der Linden), tegenwoordig ABN-Amrobank. Het voorm.
hoofdkantoor van de Amsterdamsche Bank (Herengracht 595) [180] kwam in 1926-'32
tot stand ter vervanging van het naastgelegen kantoor Herengracht 597-601
(afgebroken 1969) en omvat een groot deel van het blok Rembrandtplein,
Amstelstraat, Utrechtsestraat en Herengracht. Dit zakelijk-expressionistische gebouw
is ontworpen door B.J. Ouëndag en zijn zoon W.B. Ouëndag (indeling en constructie),
in samenwerking met H.P. Berlage (gevels). De bouwornamenten zijn van L. Zijl,
zoals de zes reliëfs met dierenfiguren boven de hoofdingang aan de
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Herengracht. Langs de Utrechtsestraat kreeg het gebouw een galerij. In 1966-'69 is
een grote verbouwing en uitbreiding uitgevoerd (H.T. Zwiers, W.B. Ouëndag en
E.M. Fontein).
Een laat voorbeeld van Nieuw Historiserende stijl is het kantoor met middenrisaliet
en dubbele hardstenen stoep van de voorm. Javasche bank of Indonesisch-Overzeese
bank (Keizersgracht 666-668; 1937, C.B. Posthumus Meyjes en J. van der Linden).
De voorm. hulpkantoren van de Incassobank Dam 2 (1934, J. Gratama) en de
Twentsche Bank Singel 152-158 (1939-'40, C.B. Posthumus Meyjes jr.) kwamen tot
stand in traditionalistische vormen. Het modernistische hoofdkantoor van de
Nederlandse Bank (Frederiksplein ong.; 1960-'68, M.F. Duintjer) [181] is voorzien
van een bronzen gevelsculptuur (O. Zadkine). Later heeft men op de binnenplaats
de ronde kantoortoren opgetrokken (1990, J. Abma). Het voorm. kantoor van de
Algemene Bank Nederland (Vijzelstraat 66-80; 1966-'73, M.F. Duintjer en J. Trapman)
heeft een galerij bij de begane grond en een overbouwde toegang tot de Kerkstraat.
De Nederlandsche Handelmaatschappij (N.H.M.) werd in 1824 opgericht op
initiatief van koning Willem I ter stimulering van de handel met Nederlands-Indië.
In 1831 verhuisde de maatschappij naar Amsterdam (Herengracht 40) en in 1858
betrok men het kantoorgebouw Herengracht 466. Bij een verbouwing in 1890 (A.L.
van

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

162
Gendt) werd de in 1766 opgetrokken zandstenen gevel van dit pand - met delen van
een Vingboons-huisgevel (1669-'71) - hergebruikt en voegde men twee nieuwe
traveeën toe (verbouwd 1904).
Het nieuwe hoofdkantoor Vijzelstraat 32 (1919-'26) [182] werd ontworpen door
K.P.C. de Bazel in samenwerking met A.D.N. van Gendt (constructie). K. Bakker
berekende de betonconstructie en voor de technische installaties adviseerde J.J.J. de
Bruijn. Dit omvangrijke kantoorgebouw telt tien bouwlagen, waarvan de bovenste
twee telkens iets terugspringen. Het betonskelet is bekleed met gevels van baksteen
en graniet in blokpatroon boven een basement van donkere natuursteen. De lange
voorgevel wordt verticaal geleed door vijf risalieten. Rondom zijn tussen lisenen
over de volle hoogte rechthoekige vensterparen geplaatst met daaronder
meander-reliëfs. Door J. Mendes da Costa vervaardigde beelden (Azië en Europa)
flankeren de bronzen deuren van de hoofdingang. Van L. Zijl zijn de beeldengroepen
op de gevelhoeken (Scheepvaart, Handel en Nijverheid). Van H.A. van den Eijnde
is de beeldengroep op de vierde verdieping, die drie gouverneurs-generaal van
Nederlands-Indië verbeeldt (J.P. Coen, H.W. Daendels en J.B. van Heutsz.). De
werkvertrekken zijn gegroepeerd rond twee rechthoekige lichthoven met glazen dak.
Ondanks een een inwendige renovatie en verbouwing (1972-'79, J.F. Berghoef) zijn
veel interieurelementen behouden, waaronder enkele uit Herengracht 466 ingebrachte
18de-eeuwse interieuronderdelen in de vergaderzaal. Momenteel wordt het gebouw
verbouwd tot gemeentearchief en bureau voor Monumenten en Archeologie. In 1964
ging de N.H.M. met de Twentsche Bank een fusie aan onder de naam Algemene
Bank Nederland (A.B.N.) en in 1990 fuseerde deze tot ABN/AMRO.
Het voorm. gebouw van Alg. Ned. Diamantbewerkersbond (H. Polaklaan 3-9)
[183], beter bekend als ‘de Burcht’, verrees in 1898-1900 naar ontwerp van H.P.
Berlage in opdracht van deze in 1894 door H. Polak opgerichte vakbond. Het ontwerp
van dit sobere rationalistische gebouw, waarvan
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de voorgevel wordt bekroond door natuurstenen kantelen, is geïnspireerd op de
middeleeuwse Italiaanse raadhuizen. In het interieur bevindt zich een monumentaal
trappenhuis, uitgevoerd met geglazuurde baksteen en natuurstenen elementen onder
een glazen overkapping. De reliëfvoorstelling in het trappenhuis is van L. Zijl (1908),
de smeedijzeren lamp van J. Eisenloeffel (1919). De door R.N. Roland Holst in
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1904-'07 in de bondskamer vervaardigde allegorische wandschilderingen zijn in
1934-37 vervangen door nieuwe schilderingen op eternietplaten. De bestuurskamer
op de tweede verdieping heeft in 1912 een nieuwe inrichting gekregen naar ontwerp
van Berlage. Deze kamer heeft drie op eternietplaten aangebrachte schilderingen van
Roland Holst, die de uren van arbeid, rust en slaap uitbeelden. Sinds 1986 herbergt
het gebouw het Nationaal Vakbondsmuseum.
De Beurs (Beursplein 1-3) [184] kwam in 1898-1903 na een prijsvraag tot stand
naar een rationalistisch ontwerp van H.P. Berlage ter plaatse van een daartoe in 1883
gedempt gedeelte van het Damrak en ter vervanging van beursgebouwen uit 1608-'11
en 1840-'45. Een hiertoe in 1883 uitgeschreven prijsvraag werd door L.M. Cordonnier
gewonnen, maar vanwege een beschuldinging van plagiaat kwam het niet tot
uitvoering. Ook pogingen tot renovatie van de oude beurs mislukten, waarna Berlage
vanaf 1896 aan een nieuwbouwplan ging werken. Het imposante, langgerekte gebouw
wordt geaccentueerd door in hoogte verspringende torenvormige volumes
(trappenhuizen). De strakke bakstenen gevels hebben grote vensterreeksen. Zowel
uitals inwendig ligt de nadruk op het eerlijk tonen van het bouwmateriaal en de
constructie.
Aan de Beurspleinzijde staat op de hoek een klokkentoren met uurwerk. Een brede
bordestrap aan deze zijde leidt naar de hoofdingang in een inpandig portiek met
arcade. De grote vestibule hierachter geeft toegang tot de grootste beurszaal, de
voormalige Goederenbeurs. Deze wordt gedekt door een glazen zadeldak met ijzeren
spanten. Wegens verzakkingen heeft men in 1909
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naar plannen van Berlage de kap voorzien van trekstangen, en de grote bogen in de
zijwanden met kleinere bogen ingevuld. Halverwege de lange gevel aan het Damrak
geeft een ingangspartij met arcade toegang tot de oorspronkelijke Schippersbeurs,
later telefoonzaal. Deze zaal vormt samen met verschillende kleinere ruimten de
scheiding tussen de Goederenbeurs enerzijds en de Effectenbeurs en Graanbeurs
anderzijds. De gevel aan de Oudebrugsteeg heeft met aan weerszijden een lage toren
met tentdak en wordt onderbroken door een lager bouwdeel. Hierachter is de
teruggeplaatste gevel te zien van de voorm. Graanbeurs (met glazen sheddak). Nadat
de effectenhandel in 1914 een eigen gebouw had betrokken, werd de zaal van de
voorm. Effectenbeurs gesplitst in twee kleinere ruimten voor de (nieuwe)
Schippersbeurs en de Landbouwbeurs.
Bij het decoratieprogramma werd Berlage geadviseerd door de dichter A. Verwey
en bij de uitvoering waren verschillende kunstenaars betrokken. L. Zijl vervaardigde
het reliëf boven de hoofdingang, de beelden op drie gevelhoeken (Gijsbrecht van
Amstel, Jan Pietersz

Amsterdam, Beurs

Coen en Hugo de Groot) en de gedenksteen met reliëfportret van Berlage (1926).
Het houtsnijwerk in de Beurs is van J. Mendes de Costa. Van de hand van R.N.
Roland Holst zijn enkele wandschilderingen. De tegeltableaus in de vestibule (Heden,
Verleden en Toekomst) en de wandversieringen in sgraffito en keramiek elders in
het gebouw zijn van J.Th. Toorop. A.J. Derkinderen vervaardigde de
gebrandschilderde ramen in de vergaderzaal van de Kamer van Koophandel, tevens
ontvangstzaal van de stad Amsterdam (boven de grote vestibule).
Na het volledige vertrek van de beurshandel in 1982 is het gebouw gerestaureerd
en heeft het een culturele bestemming gekregen. In de Goederenbeurs is een glazen
zaal ingebouwd (AGA-zaal; 1985-'90, P. Zaanen) en in de vestibule heeft men een
restaurant ingericht (1990). In 2003 volgde een restauratie onder leiding van W.
Kramer.
De Effectenbeurs of ‘Beursplein 5’ (Beursplein 5-9) [185] kwam in 1911-'14 tot
stand naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers in ‘Um 1800’-stijl.
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Het middenrisaliet wordt bekroond door een fronton met beeldhouwwerk van C.A.
Smout (1924) dat handel en voorspoed symboliseert. De terracottareliëfs aan de
Warmoesstraatzijde zijn van W.C. Brouwer. De hoge koepeltoren boven de centrale
hal is bekleed met koper. Een gewelfde glazen overkapping op bogen van gewapend
beton overdekt de grote beurszaal. Het gebouw is vergroot in 1927 (A.D.N. van
Gendt) en intern verbouwd in 1998.
De voorm. Diamantbeurs (Weesperplein 4) [186], gebouwd in 1909-'11 naar
ontwerp van G. van Arkel, is uitgevoerd in oranje-rode baksteen en heeft aan de zijde
van het Weesperplein een torentje met groen-koperen koepel. De ingang wordt
geflankeerd door tegeltableaus gemaakt door ‘De Distel’. Boven de beurszaal waren
vergaderzalen en kantoren ingericht. In 1919 heeft men het gebouw met een etage
verhoogd (H.J. Breman). De huidige dakopbouw dateert van een ingrijpende renovatie
en verbouwing in 1989-'90 (ZZDP-architecten).
Het Scheepvaarthuis (Prins Hendrikkade 108-114) [187] werd in 1913-'16
gebouwd als gemeenschappelijk kantoor voor zes Amsterdamse rederijen. De plannen
voor de indeling en de betonconstructie van het gebouw waren van J.G. en A.D.N.
van Gendt. In samenwerking met M. de Klerk en P.L. Kramer leverde J.M. van der
Mey het esthetisch ontwerp, dat met zijn expressionistische vormen een vroeg
voorbeeld is van de Amsterdamse School. Op een driehoekig perceel verrees een
vierlaags gebouw, met in de scherpe hoek de hoofdingang. Het betonskelet met
afwisselend zware en lichte kolommen is bekleed met plastisch vorm gegeven
bakstenen gevels. Het Scheepvaarthuis is rijk voorzien van bouwornamenten in
smeedijzer, graniet en terracotta, verzorgd door H.A. van den Eijnde, H. Krop en
W.C. Brouwer. Verder waren glazenier W. Bogtman en binnenhuisarchitect Th.W.
Nieuwenhuis bij het project betrokken. Een uitbreiding kwam tot stand in 1926-'28
(J.G. en A.D.N. van Gendt en J.M. van der Mey). Vanaf 1983 heeft het gebouw
gediend als kantoor van het gemeentevervoerbedrijf, nu zijn er plannen voor de
vestiging van een hotel.

Amsterdam, Scheepvaarthuis

Overige scheepvaartkantoren. Naar een neorenaissance-ontwerp van A.L. van
Gendt verrees het voorm. kantoor van de Kon. West-Indische Maildienst (De
Ruyterkade 125; 1892-'93, uitgebreid 1901 en 1911-'12) [188]. In vakwerk uitgevoerd
is het houten schaftlokaal (De Ruyterkade 126; 1897). J.G. en A.D.N. van Gendt
leverden het ontwerp in jugendstil en rationalistische vormen voor het voorm.
rederijkantoor van de Kon. Ned. Stoomvaart Maatschappij (Prins Hendrikkade 159;
1902-'03) [189] en het Nieuw Historiserende ontwerp voor het voorm. kantoor van
de Nederlandsche Lloyd (Herengracht 260-266; 1917-'19) [190], met hoekrisalieten
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voorzien van geblokte lisenen. Het voorm. kantoor van de Scheepvaartmaatschappij
Kon. Hollandsche Lloyd (Prins Hendrikkade 33; 1917-'21, E. Breman) [191] heeft
een licht vooruitstekende afgeronde gevelhoek met koepeltoren en zandstenen gevels
met kolossale ionische zuilen. Het beeldhouwwerk (J.C. Schultz) verbeeldt de
zeevaart. Een traditionalistische vormgeving bezit het voorm. kantoor van de Holland
Amerika Lijn (Damrak 84; 1929, A.A. Kok) en een functionalistisch ontwerp is het
wit gepleisterde voorm. kantoor van de Westfrieslandlijn (De Ruyterkade 50a, steiger
10; 1932-'33, J. de Meijer).
Verzekeringskantoren. Markant gelegen is het in rijke neorenaissance-stijl
uitgevoerde hoekpand met winkel en kantoren van de voorm. Verzekeringsbank
Kosmos (Koningsplein 1; 1890-'91, Th.G. Schill en D.H. Haverkamp) [192]. De
winkel werd verbouwd rond 1925 (H. Elte). Neogotische details vertoont het voorm.
kantoorpand van de Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij (Utrechtsestraat
2; 1891-'92, J.J. Kok en D.P. van Ameyden van Duym) [193]. H.P. Berlage ontwierp
het voorm. kantoor met winkels, foto-atelier en conciërgewoning van de
verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845 (Muntplein
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Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer en Ronald Rommes, Monumenten in Nederland.
Noord-Holland

165
2; 1894-'95, uitgebreid 1911) [194]. Het Witte Huis (Raadhuisstraat 2-6; 1900, J.
Verheul) [195], gebouwd als kantoor van de Rotterdamse Verzekering Sociëteit, is
een jugendstil-pand waarvan de bovenbouw is bekleed met wit geglazuurde baksteen
met gele en groene details. G. van Arkel ontwierp het voorm. gebouw van de Marine
Insurance Company Ltd. (Rokin 69, 1901) [196] en het kantoorgebouw
Raadhuisstraat 52-54 (1902) beide in een combinatie van jugendstil en rationalistische
vormen. Van de hand van H.H. Baanders is het voorm. kantoor met winkel van de
Eerste Hollandsche Levensverzekering Bank (Vijzelgracht 27; 1902-'03). Van Arkel
en Baanders werkten samen aan het ontwerp van het voorm. hoofdkantoor van de
Eerste Hollandsche Levensverzekering Bank (Keizersgracht 174-176; 1904-'06)
[197]. Dit gebouw met betonskelet en natuurstenen gevelbekleding heeft een
opvallende hoekpartij met torenvormige bekroning en tegelmozaïek. Het is uitgebreid
in 1968-'69 (C. Wegener Sleeswijk). Rationalistische en jugendstil-vormen vertonen
ook het voorm. kantoor van levensverzekeringsmaatschappij Vesta (Singel 429-435;
1904, D. van Oort) en het voorm. kantoorgebouw met winkel van de Onderlinge
Levensverzekerings Maatschappij 's Gravenhage

Amsterdam, Dagbladkantoor De Telegraaf

(Prinsengracht 808; 1906-'07, J.G. en A.D.N. van Gendt). Het hoge kantoorgebouw
met winkel van de voorm. levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht (Damrak
28-30; 1904-'06, A.J. Kropholler en J.F. Staal) [198] heeft kolossale pilasters, een
deels met koper bedekt schilddak met twee forse dakkapellen en een kleine hoektoren.
De in zwart graniet uitgevoerde onderpui draagt de beelden Liefde, Spaarzaamheid,
Wijsheid, Wisselvalligheid en Waakzaamheid (J. Mendes da Costa). Dit
kantoorgebouw en het bijbehorende, maar soberder uitgevoerde, winkelmagazijn
(Damrak 26-27, 1902-'05) hebben een draagconstructie met gietijzeren kolommen
en stalen balken. Ontworpen in rationalistische stijl zijn het voorm. kantoor van de
Nationale Levensverzekeringbank (Koningsplein 11; 1911, J.G. en A.D.N. van Gendt)
en het voorm. kantoor met winkels van de levensverzekeringsmaatschappij De
Nederlanden (Leidsestraat 82-84; 1914-'15, B.J. Ouëndag). In Nieuw Historiserende
stijl kwam het voorm. kantoor van levensverzekeringsmaatschappij De
Amsterdamsche (Keizersgracht 555; 1917-'19, C.B. Posthumus Meyjes) [199] tot
stand met een natuurstenen pui in rusticawerk, zandstenen pilasters en lisenen, en
met frontons bij de vooruitspringende gevelpartijen. Verder is er nog het voorm.
kantoor van de Algemeene Friesche (Rokin 115; 1928, H.A.J. en J. Baanders).
Kantoren voor dagbladen. Aan de Nieuwezijds Voorburgwal waren diverse
dagbladen gevestigd. Het voorm. kantoor annex drukkerij van het Nieuwsblad voor
Nederland (NZ Voorburgwal 325-335) [200] werd in 1858 gebouwd als sociëteit
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‘Concordia’ naar plannen van J. van Maurik. Na de aankoop in 1899 door het
‘Nieuwsblad voor Nederland’ (opgericht 1885) volgde in 1900-'01 een verbouwing
naar een eclectisch ontwerp van A. Jacot en W. Oldewelt. Tot 1966 bood het gebouw
nog onderdak aan achtereenvolgens ‘De Telegraaf’, ‘Het Nieuws van de Dag’ en
‘De Volkskrant’. Het voorm. gebouw van het Algemeen Handelsblad (NZ
Voorburgwal 234-240; 1902-'03, Ed. Cuypers) [201] heeft een met zandsteen beklede
voorgevel in jugendstil-vormen. Grote daklichten zorgen voor lichttoetreding op de
zolder, waar de zetterij was ondergebracht. In 1919-'21 volgde een uitbreiding langs
de Paleisstraat. Het voorm. gebouw met drukkerij van het dagblad De Tijd (NZ
Voorburgwal 67; 1904, A.J. Joling) [202], ook wel ‘'t Kasteel van Aemstel’ genoemd,
vertoont een combinatie van neorenaissance- en rationalistische vormen. Het voorm.
gebouw van De Standaard (NZ Voorburgwal 56-60; 1912-'13, Jac. Duncker) [203],
met zijn opvallende koperen pui en klassieke beelden onder de daklijst, diende
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Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer en Ronald Rommes, Monumenten in Nederland.
Noord-Holland

166
van 1918 tot 1944 als huisvesting van dit anti-revolutionaire dagblad. Het werd
evenwel gebouwd als kantoor van de N.V. Elberfelder Handels- en
Exportmaatschappij en na de oorlog werd het betrokken door het dagblad ‘Trouw’.
Het voorm. bedrijfspand van De Telegraaf (NZ Voorburgwal 225) [204] kwam in
1930 gereed naar een ontwerp uit 1927 van J.F. Staal (architectuur) en G.J. Langhout
(constructie). Dit functionalistische gebouw met expressionistische elementen heeft
een opvallend hoge toren (liftschacht en watertoren) met beeldhouwwerk van H.
Krop en als bekroning een miniatuur wolkenkrabber. In 1979 is het gebouw inwendig
gewijzigd.
Overige kantoorgebouwen. Het in rijke neorenaissance-stijl uitgevoerde voorm.
administratiekantoor van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (Droogbak
1a; 1882-'84, C.B. Posthumus Meyjes) [205] is voorzien van trapgevels, torentjes,
pilasters en guirlandes. De reliëfs zijn van P.E. van den Bossche en W. Crevels.
Opgetrokken in vergelijkbare stijl zijn de voorm. gebouwen van de Handels
Vereeniging Amsterdam (NZ Voorburgwal 162-170; 1888, A.L. van Gendt; uitgebreid
1905) en de Vereniging voor de koffiehandel (Raadhuisstraat 15, 1890-'91, A.L. van
Gendt), het gebouw De Zeevaart (De Ruyterkade 105-106; 1884, Y. Bijvoets) en
het kantoor van de Evang. Luth. Gemeente (Handboogstraat 6; 1893, E. Breman).
Interessante kantoorpanden van rond 1900 zijn Amstel 150-162 (1899, A.J. Joling)
en Rokin 58 (1898, G. van Arkel). Het laatstgenoemde heeft een gepleisterde gevel
met bijzondere neogotische details. Rationalistische kenmerken vertoont het voor
tegelfabrikant A.M.A. Heijstee gebouwde kantoor met toonzaal Reguliersdwarsstraat
108-114 (1910-'11, J.F. Staal), met op de hoektoren het opschrift ‘LUX’.
Kantoorgebouwen met rationalistische kenmerken kwamen verder tot stand voor de
Maatschappij tot Expl. onroerend goed ‘Congo’ (NZ Voorburgwal 104-108; 1910,
F.W.M. Poggenbeek, verbouwd 1932, G.J. Langhout), voor kunsthandel E.J. van
Wisselingh & Co. (Rokin 80; 1912, C.B. Posthumus Meyjes) en voor de N.V.
Amsterdamsche Naaimachinenhandel v/h A. Lewenstein (Dam 17-21; 1913, H. Elte).
Een Nieuw Historiserend ontwerp is het voorm. kantoor van de Ned. Indische
Escompto Maatschappij (Keizersgracht 573-575; 1909-'10, J.A. van Straaten) met
kolossale pilasters en een gebeeldhouwd fronton. Karakteristieke meandervormen
vertoont het door K.P.C. de Bazel ontworpen voorm. Reisbureau der
Staatsspoorwegen (Dam 10; 1913), een smal vijflaags hoekpand met opvallende
rood-wit geblokte lisenen. Het voorm. kantoor met boekenmagazijn van de
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (Herengracht 124-128;
1920, B.J. Ouëndag) heeft een jongere natuurstenen pui (1960, W.B. Ouëndag en A.
Staal). Uit dezelfde tijd stamt het hoge en smalle expressionistische kantoorgebouw
Batavia (Prins Hendrikkade 84-85; 1918-'20, J.H. Slot). De grotendeels in kunststeen
uitgevoerde voorgevel van het voorm. kantoor van de Ned. Tabaksmaatschappij
(Rokin 109-111; 1920-'23, J. London) [206] wordt geleed door gecanneleerde
halfzuilen met fantasiekapitelen en heeft daartussen stalen ramen met smeedijzeren
hekjes. Het hoofdgestel toont in reliëf een omkranst tabaksvat. Het forse
expressionistische kantoorgebouw Westermarkt 2 is het laatste ontwerp van G. van
Arkel en werd na zijn dood in 1919 voltooid door zijn compagnon H.J. Breman. De
over drie verdiepingen doorlopende erker boven de ingang wordt bekroond door een
keperboogvormig fronton. Het door A.D.N. van Gendt ontworpen voorm.
hoofdkantoor van de Deli-Batavia Maatschappij (Herengracht 286-290; 1920-'22)
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[207] heeft een betonconstructie en classicistisch ingedeelde bakstenen gevels met
expressionistische details. Hal en trappenhuis zijn betegeld met groengrijs geglazuurde
tegels; de glas-in-loodramen zijn vervaardigd door W. Bogtman. Sinds 1965 is het
gebouw in gebruik bij de Universiteit van Amsterdam (na 1990 als Kunsthistorisch
Instituut). Verder ontwierp A.D.N. van Gendt voor de firma Praetorius & Zn. het
vijflaagse kantoorgebouw Drie Koningen (Singel 204-208; 1920), dat is voorzien
van hoekrisalieten, een granieten basement en expressionistisch beeldhouwwerk.
Het voorm. kantoor van Bunge's Handelsmaatschappij (Spuistraat 210-212; 1932-'34)
[208], tegenwoordig als ‘Bungehuis’ onderdeel van de Universiteit van Amsterdam,
is eveneens ontworpen door A.D.N. van Gendt, maar werd na zijn dood (1932)
voltooid onder leiding van W.J. Klok. Dit zeslaagse gebouw met souterrain is
opgetrokken met een betonskelet. De door muurdammen en erkerachtige vensterassen
gelede gevels hebben bronzen kozijnen en een bekleding met geel-grijs graniet (plint)
en Muschkelkalksteen. Onder de begane-grondvensters is een eenvoudig
meanderpatroon aangebracht. De vestibule, de hal en het trappenhuis hebben nog de
strakke art-déco vormgeving met grijs-blauw geglazuurde betegeling (fabriek ‘De
Porceleyne Fles’). Gebouwd als bedrijfsverzamelgebouw is het tien bouwlagen hoge
kantoorgebouw Candida (NZ Voorburgwal 116-120 en Spuistraat 77-81; 1931-'32,
F.A. Warners) [209] met betonskelet en zakelijkexpressionistische gevels. Het voorm.
kantoor van William Koch & Co (Keizersgracht 316; 1935) is een bij de omringende
grachtenpanden aansluitend traditionalistisch ontwerp van A.A. Kok. Het
beeldhouwwerk aan de hardstenen plint is van J.M. Veldheer.
Voorbeelden van opvallende moderne kantoorgebouwen zijn de als ‘peper- en
zoutstel’ bekend staande structuralistische kantoorvilla's Weteringschans 26 en 28
(1979, F.J. van Gool) en het post-modernistische Effectenkantoor Oudhof (Rokin
99; 1988-'90, M.A.A. van Schijndel). Door C. Dam ontworpen zijn het gebouw van
de voorm. Optiebeurs (Rokin 65; 1987), met halfronde ingangspartij op de hoek, en
het grootschalige kantoorcomplex Royal Dam Center (Dam 3-7; 1991).
Het voorm. Oostindisch Huis (Oude Hoogstraat 24) [210] is een in fasen gegroeid
gebouwencomplex met binnenplaats. Een in 1551-'55 aan de Kloveniersburgwal
gebouwd stadsarsenaal of ‘bushuis’ werd in 1603 door de Verenigde Oostindische
Compagnie (V.O.C.) in gebruik genomen als belangrijkste van zijn zes vestigingen
of
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Amsterdam, Oostindisch Huis

‘kamers’. In de tuin van het aangrenzende voorm. Paulusbroederklooster verrees in
1606 haaks op het bushuis een administratievleugel met onderkelderde grote zaal,
mogelijk naar ontwerp van Hendrick de Keyser. Dit rijke maniëristische bouwdeel
heeft een afgeknotte topgevel, zandstenen banden en een zandstenen
ingangsomlijsting. In aansluitende stijl bouwde men vervolgens in 1633-'34 een
west- en een noordvleugel. Aan de Oude Hoogstraat ontstond een, mogelijk door
Pieter de Keyser ontworpen, gevel met zandstenen dorisch toegangspoortje, geblokt
basement en geledingen met dorische en gekoppelde ionische pilasters. Aan de
westzijde volgde in 1658-'61 nog een uitbreiding in sobere classicistische stijl
(toegeschreven aan Hendrik jr. en Thomas de Keyser).
Na de opheffing van de V.O.C. (1798)

Amsterdam, Pakhuiscomplex W.I.C.

volgde in 1806 een verbouwing ten behoeve van het ministerie van Marine en
Koloniën. Na 1832 kwam het complex in gebruik bij de belastingdienst. Het bushuis
brak men in 1889 grotendeels af ten gunste van een belastinggebouw
(Kloveniersburgwal 48) naar ontwerp van rijksbouweester C.H. Peters, met aan de
straatzijde gevels in zijn karakteristieke ‘postkantoren-gotiek’ en aan de
binnenplaatszijde een bij de vroeg-17de-eeuwse stijl aansluitende gevel.
Het in 1579 opgeheven Paulusbroederklooster - waarvan de kerk een Waalse kerk
werd - diende vervolgens als proveniershuis onder de naam St.-Jorishof (Dwars
Spinhuissteeg). In 1747 verving men de westvleugel van dit klooster door een nieuw
proveniersgebouw in Lodewijk XV-stijl. Het proveniershuis werd in 1809 opgeheven,
waarna het in 1822 een functie kreeg ten behoeve van het Amortisatiesyndicaat van
het ministerie van Financiën. Vanaf 1865 was hier het ‘Grootboek der Nationale
schuld’ gevestigd, waartoe het door C. Outshoorn werd verbouwd. In 1902 maakte
men een verbinding tussen het Oostindisch Huis en het St.-Jorishof, waarna onder
leiding van Peters in 1912 een verbouwing volgde. Het gehele complex is in 1965
in handen gekomen van de Universiteit van Amsterdam en vervolgens verbouwd
(1965, H. Klok) en gerestaureerd (1975-'78, J. Schipper).
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Het voorm. V.O.C.-pakhuiscomplex ‘d'Oude Werf’ (Prins Hendrikkade 176)
[211] omvat twee dubbele pakhuizen uit 1602 (later gewijzigd) met bolkozijnen,
trapeziumvormige geveltoppen en vier windkasten. Het aangrenzende poortje met
pilasters en fronton dateert uit circa 1650. De naastgelegen werf werd in 1661 naar
Oostenburg verplaatst.
Het voorm. Westindisch Huis (Haarlemmerstraat 75) [212] gaat terug op een hier
in 1617 gebouwde vleeshal met bovengelegen schutterswachtvertrek; dat hele gebouw
bood vanaf 1623 onderdak aan de Amsterdamse kamer van de West-Indische
Compagnie (opgericht 1621). Aan de achterzijde bouwde men in 1623 een west- en
een zuidvleugel aan een binnenplaats. Nadat de W.I.C. in 1647 naar het 's-Gravenhekje
(Rapenburg) was verhuisd, diende het complex vanaf 1657 als herenlogement. In
1825 volgde de inrichting tot Herst. Luth. wees- en oudeliedenhuis. De huidige
gepleisterde neoclassicistische voorgevel met ionische deuromlijsting en een fronton
met voorstelling (zwaan) ontstond in 1841. De westvleugel heeft men in 1854
gedeeltelijk verdubbeld, in 1873 gevolgd door een uitbreiding met de sobere
neoclassicistische vleugels aan de zuid en de oostzijde. Na het vertrek van de diaconie
in 1954 is het complex gedeeltelijk afgebrand (1975) en ingrijpend gerestaureerd
(1977-'81). Nu zijn hier verschillende culturele instellingen en een trouwzaal
gevestigd.
Het W.I.C.-pakhuiscomplex ('s-Gravenhekje 1a) [213] werd in 1641-'42 gebouwd,
mogelijk naar ontwerp van Pieter de Keyser, en diende van 1647 tot 1674 tevens als
zetel van de Amsterdamse kamer van de W.I.C. De twee in diepte ongelijke beuken
van het gebouw hebben elk een trapeziumvormige voorgevel. Daartussen zit een
fronton met het wapen van de G.W.C. (Geoctroyeerde West-Indische Compagnie).
Aan de achterzijde van de noordbeuk bevindt zich
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Ronald Stenvert, Chris Kolman, Saskia van Ginkel-Meester, Elisabeth Stades-Vischer en Ronald Rommes, Monumenten in Nederland.
Noord-Holland

168
een extra hijstravee. Het naastgelegen voorm. commieshuis (hoek Peperstraat) stamt
uit circa 1690. In 1791 gingen de gebouwen over naar het Rijk en in 1832 kwam hier
het Koloniaal Bureau. Vervolgens diende het complex tot 1910 als Koloniaal
Etablissement. Bij een restauratie (1986) heeft men de baksteen donkerrood en de
zandsteen okergeel gekleurd.
Het Admiraliteitsmagazijn of 's Lands Zeemagazijn (Kattenburgerplein 1) [214]
staat op de kop van het eiland Kattenburg. De Admiraliteit van Amsterdam had hier
in 1655 grond gekocht ten behoeve van een nieuw werfterrein ('s Lands Werf), dat
in 1660 werd uitgebreid met een havenkom ('s Lands Dok; deels gedempt 1962).
Voor de opslag van tuigage en andere vlootbenodigdheden verrees in 1655-'56 een
fors magazijn met vier vleugels om een binnenplaats. Het ontwerp in pilasterloze
classicistische stijl is van Daniël Stalpaert. De later van een blokbepleistering
voorziene gevels hebben elk een middenrisaliet met gedenk- en gevelstenen en een
bekronend fronton. Aan de oost- en de westzijde is het timpaan met beeldhouwwerk
versierd (mogelijk naar ontwerp van Artus Quellinus). Het middenrisaliet aan de
oostzijde heeft een ‘waterstoep’ met trappen tot net boven de waterspiegel. Het
magazijn werd wegens verzakking hersteld in 1740 en brandde in 1791 geheel uit.
Sinds 1973 biedt het onderdak aan het Nederlands Scheepvaart Museum. In de
havenkom achter het museum liggen historische schepen, waaronder een replica van
het V.O.C.-schip Amsterdam (1749). Uit 1668 dateert het voorm. Voorwerfgebouw
(Kattenburgerstraat 7) met de toegangspoort tot 's Lands Werf. Deze poort met
gekoppelde dorische pilasters en een fries met kleine reliëfs wordt bekroond door
een houten fronton met het admiraliteitswapen. Achter de deels met blinde nissen
uitgevoerde langgerekte straatgevel heeft men voor het museum een depot ingericht
(2001, L. van der Pol) op het voor het publiek niet toegankelijke marineterrein.
Het voorm. V.O.C.-werfterrein [215] op Oostenburg ontstond toen de V.O.C. in
1661 haar scheepsbouwactiviteiten naar de pas aangelegde Oostelijke Eilanden
verplaatste. Hier werden scheepswerven, loodsen en touwbanen ingericht. Naar
ontwerp van Daniël Stalpaert verrees het grote Oostindisch Zeemagazijn (1661), dat
na de opheffing van de V.O.C. (1798) in 1822 instortte als gevolg van slecht
onderhoud. Aan de oostrand van Oostenburg kwamen rond 1660 naast elkaar twee
lijnbanen tot stand. Beide zijn verdwenen op de classicistische voorgebouwen na.
Het voorm. pakhuis en kantoor van de Admiraliteitslijnbaan (Oostenburgergracht
79-81) heeft een trapeziumvormige gevel met gebeeldhouwde aanzetkrullen, twee
omlijste ovale vensters en een bekroning met het admiraliteitswapen (gekruiste
ankers). Bij het naastgelegen voorm. pakhuis en kantoor van de V.O.C.-lijnbaan
(Oostenburgergracht 77) wordt het middenrisaliet bekroond door een fronton met
het V.O.C.-monogram. Achter dit gebouw staat het sobere, later sterk verbouwde,
vierlaagse gebouw van het voorm. Nieuwe Magazijn uit 1720 (Compagniestraat).
Het V.O.C.-terrein werd in 1827 in gebruik genomen als reparatiewerf voor
stoomschepen door P. van Vlissingen -
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mede-oprichter van de Amsterdamsche Stoomvaart Maatschappij - en A.E. Dudok
van Heel. Vanaf 1840 vond hier scheepsnieuwbouw plaats. Na liquidatie (1870)
werd het werk voortgezet als Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen
(failliet 1891). De in 1894 op het westelijke deel van Oostenburg gestichte
Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij ging in 1919 naar Amsterdam-Noord. Op
het oostelijke deel ontstond in 1891 de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en
Spoorwegmateriaal (vanaf 1929 Werkspoor N.V.). Voor deze fabriek verrees het
neorenaissance-gebouw Oostenburgergracht 73 (1891) en ontwierp A.L. van Gendt
tussen 1895 en 1905 enkele productiehallen met bakstenen gevels voorzien van
klimmende boogfriezen. De voorm. werkspoorkantine (Oostenburgergracht 75; 1951,
M.F. Duintjer) is tegenwoordig in gebruik als ‘het Werktheater’. Na een fusie met
Stork tot de N.V. Stork-Werkspoor (1954) ontstonden nog enkele grote
productiehallen. Nu vindt een herinrichting van het gebied plaats ten behoeve van
wonen, werken en culturele activiteiten.
Het voorm. Algemeen Rijks Entrepotdok [216] werd in 1827 gesticht door de
overname en inrichting van enkele 18de-eeuwse pakhuizen aan
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de Rapenburgergracht als entrepot voor de belastingvrije opslag van transitogoederen.
De woonhuizen tussen die pakhuizen verving men door nieuwe pakhuizen. Bij de
Rapenburgersluis verrees in 1828-'30 het poortgebouw Entrepotdok (Kadijksplein
1) met administratiekantoor en dienstwoningen. Stadsbouwmeester J. de Greef
ontwierp dit U-vormige gebouw in streng-neoclassicistische stijl (neo-Grec) met een
omlijste poortdoorgang in één van de korte zijden. De langgerekte en lagere vleugel
parallel aan Nieuwe Herengracht kreeg aan de binnenpleinzijde een galerij (later
dichtgezet). De pakhuizen langs de Entrepothaven vormen een nagenoeg gesloten
gevelwand. Een 18de-eeuwse oorsprong hebben nog de pakhuizen Entrepotdok
13-29a, 3-51 en 79a-84a, die veelal zijn voorzien van een topgevel. Van rond 1830
dateren de pakhuizen Entrepotdok 30a-36a en 52a-76a. Al deze pakhuizen kregen
in alfabetische volgorde namen van Noord- en Zuid-Nederlandse steden. Bij een
uitbreiding naar het oosten, waarbij ook een tweede, grotere, sluis gereed kwam
(Entrepotdoksluis) bouwde men de zogeheten Kalenderpanden (Entrepotdok 87-98;
1839-'40, C.W.M. Klijn). Deze pakhuizen zijn genoemd naar de twaalf maanden.
Verder zijn er nog de in neorenaissance-stijl uitgevoerde loodsen Entrepotdok 3-13
(1885) en een portaalkraan met ijzeren onderstel (bij Entrepotdok 70a). Het
hoofdgebouw en de pakhuizen heeft men inmiddels verbouwd tot appartementen,
waarbij binnenhoven zijn toegevoegd (1985-'88, A.J. en J. van Stigt).
Overige pakhuizen. Naast de vanouds gebruikelijke huizen met pakzolders bouwde
men vanaf circa 1620 ook pakhuizen die geheel voor de opslag van goederen waren
bedoeld. Tot het midden van de 18de eeuw waren dit vooral smalle, diepe panden
met lage pakzolders. De hijstravee in het midden van de voorgevel kreeg per
verdieping een grote opening met dubbele luiken geflankeerd door kleinere vensters.
In de top bevond zich de hijsbalk of een trijshuis. Hoewel door de hele stad verspreid,
staan de meeste van deze pakhuizen langs de Brouwersgracht en op de westelijke en
oostelijke eilanden. Inmiddels zijn ze vrijwel alle tot appartementen verbouwd,
waarbij de luiken zijn verwijderd of permanent geopend blijven.
Vroege voorbeelden van smalle pakhuizen zijn de rond 1590 gebouwde pakhuizen
't Fortuijn en d'Arke Noach (Herengracht 43-45; gerestaureerd 1975). Het pakhuis
Singel 2-2a is een breed pand met houtskelet uit 1606,
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waarvan de trapgevel met houten onderpui dateert uit 1611. De gevelsteen met
kruiwagen verwijst naar H.J. Croywagen, die het pand in 1641 in bezit kreeg. Binnen
bevindt zich een afgescheiden comptoir met zwanenhalskorbelen. Trapgevels heeft
ook het driebeukige pakhuis Keizersgracht 40-44 (circa 1625). Met tuitgevels
uitgevoerd zijn het dubbele pakhuis Schottenburch (Krom Boomssloot 18-20) uit
1636 (jaartalsteen) en de uit dezelfde tijd daterende pakhuizen 't Potaschvat
(Brouwersgracht 184), Koning David, De Groene Valk en De Appel (Brouwersgracht
188-196). Karakteristieke smalle pakhuizen met tuitgevel uit de tweede helft van de
17de eeuw zijn Brouwersgracht 248-250 (1684) en op het Prinseneiland de pakhuizen
Mars (Prinseneiland 65), Broek in Waterland (nr. 67), d'Gouden Kip (nr. 69),
d'Korenbeurs (nr. 71), Schelvisch (nr 73), De Witte Pellicaen (nrs. 283-285; 1664),
Koornschuur en Teerton (nrs. 475-511).
Een tweede groep wordt gevormd door de dubbele pakhuizen met een
trapeziumvormige gevel, zoals de Windhond (Prinseneiland 517-545; 1650), Het
Pachuys van de Gouwe Wagen
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(Korte Prinsengracht 14; 1656) en de reeks pakhuizen Het Groote Groene Hert en
Het Kleine Groene Hert (Brouwersgracht 204-206 en 210-212). Tussen de
laatstgenoemde ligt 't Vijfde Groene Hert (Brouwersgracht 208), een smal pakhuis
met tuitgevel uit 1725 met als bekroning een groen koperen hert. Van het
17de-eeuwse, zwart geteerde, driedubbele pakhuis Brouwersgracht 174-178 heeft
men in 1894 de met het stadswapen getooide gevel afgeknot.
Het vroeg-18de-eeuwse dubbele pakhuis Spuistraat 74a heeft een trapeziumgevel
met gevelsteen en gebeeldhouwde jaartallinten. Het forse pakhuis Kerkstraat 322
(circa 1720), gebouwd voor Andries Pels, toont een gevelsteen uit een ouder pakhuis
ter plaatse (1688). Een klokgevel hebben de midden-18de-eeuwse pakhuizen
Herengracht 39 (1753) en Baltimore (Herengracht 37), en een laat-18de-eeuwse
lijstgevel heeft het pakhuis De Torenwachter (Keizersgracht 24a).
De voorm. bierbrouwerij ‘De Parel’ (Wittenburgergracht 3) [217] bestaat uit een
woonhuis geflankeerd door pakhuisvleugels om een binnenplaats. Het in de kern uit
circa 1670 daterende complex is verbouwd rond 1840 en bevat nu appartementen.
Windmolen ‘De Gooyer’ (Funenkade 5) [218] is een met riet gedekte achtzijdige
stellingmolen uit 1725, in gebruik als korenmolen. In 1814 werd deze voorm.
bastionmolen naar de huidige plaats overgebracht en geplaatst op een hoge bakstenen
onderbouw met lisenen. Die onderbouw is een restant van één van de oorspronkelijk
twee poldermolens die het water in de stadsgrachten verversten.
De scheepswerf ‘'t Kromhout’ (Hoogte Kadijk 147) [219] werd in 1867 in opdracht
van D. Goedkoop ingericht op een plek waar al in de 18de eeuw een scheepswerf
lag. De ijzeren overkappingen van de twee scheepshellingen zijn in 1887 voor de
werf aangekocht en afkomstig van een tentoonstellingsgebouw. In 1973 is het complex
gerestaureerd als reparatiewerf voor historisch waardevolle schepen. Tot de outillage
behoren een in 1895 geklonken stoomketel, een stoomlier en een stoomkraan.

Amsterdam, Scheepswerf 't Kromhout

Likeurstokerijen. De voorm. likeurstokerij De Drie Fleschjes (Gravenstraat
14-16) [220] werd in 1880 gebouwd naar een rijk neorenaissanceontwerp van J.P.F.
van Rossem en W.J. Vuyk voor J.G.H.A. Bootz. Ter plaatse van een in 1649 door
Pieter Jacobsz Bolsius (later Bols) gestichte wijnkoperij ('t Lootsje) - door zijn zoon
Lucas Bols uitgebreid tot een distilleerderij met woon- en pakhuizen - bouwde H.P.
Berlage in 1892 voor de Erven Lucas Bols de voorm. likeurstokerij-distilleerderij
Rozengracht 99 [221] in neorenaissance-stijl. In 1902 werd het complex uitgebreid
met de panden Rozengracht 101-105 naar plannen van Ed. Cuypers.
Diamantslijperijen. In 1878-'79 gebouwd naar een neoclassicistisch ontwerp van
J.W. Meijer is de diamantslijperij van de Gebroeders Boas (Nieuwe Uilenburgerstraat
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173-175) [222], sinds 1989 ‘Gassan Diamonds’ geheten. Achter de vele kleine
rondboogvensters van dit forse vierlaagse bedrijfspand met midden- en hoekrisalieten
stonden de slijpmolens opgesteld (oorspronkelijk ruim 350). De gevels zijn versierd
met
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rondboogfriezen en gebosseerde hoeklisenen. Binnen heeft het gebouw gietijzeren
kolommen. In 1887 werd de fabriek aan de noordzijde uitgebreid (totaal 600 molens)
en in 1909 heeft men de ingangspartij verhoogd. Bij het complex behoren twee
poortgebouwen met toegangshek en een ketelhuis met fabrieksschoorsteen (alle
1878-'79, J.W. Meijer). Een goed voorbeeld van een vroeg fabrieksgebouw is dat
van de Diamantslijperij Maatschappij (Nieuwe Achtergracht 168-172) [223] met
een kern bestaande uit twee parallele vleugels aan een binnenplaats (1846-'47; nr.
172) en latere uitbreidingen in 1893 (nr. 170) en 1907 (nr. 168). Andere voorbeelden
van voormalige diamantslijperijen zijn De Eendracht (Nieuwe Achtergracht 104-104a;
1887), het neorenaissancepand van de firma S.W. Boas (Recht Boomssloot 14; 1889),
het vierlaagse gebouw met attiek van de stoomdiamantslijperij Gebrs. Van Weerden
(Nieuwe Achtergracht 134-138; 1887, L. Vernooys) en het in oranje baksteen
opgetrokken gebouw van de firma Soep & Co. (Nieuwe Achtergracht 17-23; 1906,
G. van Arkel) in rationalistische en jugendstil-vormen.
De Amsterdamse Melkinrichting (Prinsengracht 739-741) [224] is een in rijke
neorenaissance-stijl gebouwd bedrijfspand uit 1890 naar ontwerp van Ed. Cuypers.
Boven de hardstenen pui toont een allegorische reliëfvoorstelling (P.E. van den
Bossche) het vervoer van melk. De gevel wordt bekroond door een overhoekse
dakkapel in chaletstijl. Deze melkinrichting produceerde gepasteuriseerde melk (na
1887 in de handel).
Het voorm. veilinggebouw van F. Muller & Co. (Nieuwe Doelenstraat 16-18)
[225], gevestigd in twee 18de-eeuwse panden (1736 en 1765), kreeg in 1905 een
uitbreiding met een grote veilingzaal aan de Amstel naar ontwerp van J.G. en A.D.N.
van Gendt. Het gebouw is sinds 1961 bezit van de Universiteit van Amsterdam en
huisvest nu het Instituut voor Dramatische Kunst en het Universiteitstheater.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. goud- en zilverfabriek H. Drijfhout & Zn. (Nes
11-19; 1912, Jos. Herman) [226] is tot 1988 als zodanig in gebruik geweest en dient
nu als hotel. De voorgevel in hardsteen en zandsteen is versierd met rusticawerk en
reliëfs met Sezession-invloeden. In rijke neorenaissance-stijl uitgevoerd is de voorm.
verfen vernisfabriek H. Vettewinkel & Zn. (OZ Kolk ong.; 1889, W. Hamer) [227].
De voorm. drukkerij en kantoorboekhandel Blikman & Sartorius (Rokin 17-21) werd
gevestigd in een gepleisterd eclectisch pand uit 1876 naar ontwerp van G.B. Salm.
Hij leverde in 1891 ook het ontwerp voor de uitbreiding ter linkerzijde.
Jugendstil-vormen vertoont het gepleisterde gebouw van de ‘Amsterdamsche Courant’
en stoomdrukkerij ‘De Fakkel’ (Reguliersbreestraat 8; circa 1900, W. Kromhout).
Het ijzerwarenmagazijn Gunters & Meuser (Egelantiersgracht 2-6; 1917-'18, P.
Vorkink) is een met betonskelet uitgevoerd bakstenen pand in expressionistische
stijl. Voorbeelden van confectieateliers zijn het voor de firma M.J. van de Waal &
Co. gebouwde neorenaissance-pand Keizersgracht 440 (1897-'98, W. Hamer) [228],
met grote vensters voorzien van ijzeren puibalken, en het voorm. atelier van Metz
& Co, Kerkstraat 45-49 (1926-'27, H.A. van Anrooy). Het laatste heeft een
opmerkelijk grote vensterpartij met een in beton uitgevoerde asymmetrische
vensterindeling.
Sluizen. De verbinding tussen het water van de Zwanenburgwal en de Oude Schans
wordt gevormd door de St.-Antoniessluis (St.-Antoniesbreestraat ong.; brug 287) uit
circa 1550. Op de sluis staat een voorm. sluiswachterswoning uit 1695. Via de
Eenhoornsluis in de Korte Prinsengracht (Haarlemmerstraat ong.; brug 313), een
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gecombineerde schut- en spuisluis uit circa 1615, konden vrachtschepen vanaf het
IJ naar de pakhuizen aan de Prinsengracht varen. De Haarlemmersluis bij het Singel
(Haarlemmerstraat ong.; brug 14) kwam in 1681 tot stand ter vervanging van een
duiker uit 1601 en kon kleine vrachtboten vanaf het IJ doorlaten. Ook de 17de-eeuwse
Rapenburgersluis tussen Nieuwe Herengracht en Schippersgracht (bij brug 278)
vormde een verbinding tussen de grachten en het IJ en was begin 19de eeuw de enige
toegang tot het Entrepotdok.
De Amstelsluizen (Amstel tegenover Carré) [229] werden in 1673 naar plannen
van Johannes Hudde aangelegd om het water in de grachten te verversen en te
reguleren. Het in de huidige vorm uit circa 1820 daterende complex bestaat uit drie
enkelkerende schutsluizen met aan weerszijden een dubbele spuisluis. De middensluis
heeft twee vaargeulen en een toldeur. Op de sluis staan een douanehuisje en twee
kleine sluiswachtershuisjes (circa 1840). De bediening van de sluisdeuren gebeurde
lange tijd met de nog aanwezige kaapstanders (windassen). De Entrepotdoksluis
(Hoogte Kadijk ong.) werd rond 1840 aangelegd naar plannen van de Dienst Publieke
Werken bij de uitbreiding van het Entrepotdok. Over de sluis ligt aan de zijde van
het Entrepotdok een welijzeren draaibrug uit 1903 (brug 327) en aan de zijde van de
Hoogte Kadijk een ijzeren ophaalbrug uit 1906 (brug 80) gebouwd door de Ned.
fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel ‘Amsterdam’ (elektrische
beweeginrichting uit 1911).
Bruggen. Amsterdam telt vele bruggen. Tot in de 19de eeuw waren dit in de regel
houten ophaalbruggen, vaste houten bruggen of hoge stenen boogbruggen. Na 1850
werden veel oude bruggen vervangen door bredere plaatbruggen, ophaalbruggen of
basculebruggen van gietijzer, welijzer, staal of beton. Over de Amstel werden in
1883-'84 naar plannen van W. Springer (in samenwerking met B. de Greef) de
Blauwbrug (Waterlooplein ong.; brug 236) [230] en de Hogesluis (Sarphatistraat;
brug 246) [231] gebouwd naar voorbeeld van de Seinebruggen in Parijs. Deze met
natuursteen beklede bruggen zijn voorzien
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van bronzen lantaarns, gepolijste rood marmeren zuilen en rijk versierde brugpijlers
en brughekken.
De Dienst Publieke Werken (D.P.W.) bouwde rond 1900 verschillende
enkelvoudige ijzeren ophaalbruggen, zoals Brug 222 over de Kloveniersburgwal
(Nieuwe Doelenstraat) uit 1896. De over de Brouwersgracht gelegen Oranjebrug
(brug 146), gegoten door ijzergieterij Penn & Bauduin, en Brug 148 dateren uit 1899
(vernieuwd 1997). De ijzeren ophaalbrug Scharrebiersluis (brug 278) bij de
17de-eeuwse Rapenburgersluis (Nieuwe Herengracht) bouwde men in 1906.
In 1911 werd J.M. van der Mey door de D.P.W. aangesteld als esthetisch adviseur.
Hij ontwierp onder meer bij de Geldersekade de Brug 298 (1910) en over de
Waaleilandsgracht de Brug 283 (1913-'14), een bakstenen brug met vier lage
keperboogvormige waterdoorgangen en een smalle doorvaartopening in het midden.
Zijn assistent P.L. Kramer, die hierna dit werk van 1919 tot 1952 uitvoerde, ontwierp
ruim tweehonderd bruggen. Kenmerkend voor zijn werk is een plastische
expressionistische stijl met veel bouwsculptuur. Zijn bruggen hebben smeedijzeren
hekwerken, leuningen en lantaarns en zijn soms ook voorzien van zitbanken en kleine
gebouwen, zoals kiosken, winkeltjes, brugwachtershuisjes, trafohuisjes en urinoirs.
Veel van de in graniet uitgevoerde brugsculpturen in de vorm van gestileerde dieren
en later ook menselijke figuren werden vervaardigd door H. Krop (in 1916 aangesteld
bij de D.P.W.). Goede voorbeelden in de as Koningsplein-Leidsestraat zijn Brug 29
(Herengracht), Brug 43 (Keizersgracht) en Brug 68 (Prinsengracht) uit 1921. Verder
in de Vijzelstraat Brug 30 (Herengracht) en Brug 41 (Keizersgracht) uit 1922, en in
de as Raadhuisstraat-Westermarkt Brug 8 (Singel), Brug 22 (Herengracht), de Niek
Engelschmanbrug (brug 106, Keizersgracht) en Brug 63 (Prinsengracht) uit 1925.
Uit dezelfde tijd dateren enkele bruggen over de Singelgracht, zoals ter hoogte van
de Rozengracht nabij het brandwachtgebouw de Brug 167 met als natuurstenen
ornament een spuitgast die water in muil van vuurspuwende draak spuit (F. Werner).
Verder de Dr. Meyer de Hondbrug (brug 257, bij Weesperplein 1; 1923), die is
versierd met een zeearend (H. Krop), en de Leidsebrug (brug 174, bij Leidseplein;
1925) met smeedijzeren brugleuningen en zitbanken en beeldhouwwerk in de vorm
van gestileerde nijlpaarden en leeuwenkoppen (J. Polet). Andere bijzondere bruggen
van de D.P.W. zijn Brug 276 (De Oostertoegang; De Ruyterkade ong.), een hefbrug
uit 1930, en de Mariniersbrug (brug 272, Kattenburgerstraat ong.), een basculebrug
uit 1935. Toeristisch het meest bekend is evenwel de Magere Brug over de Amstel
(brug 242, Kerkstraat ong.) [232], die in 1934 - als reconstructie van een smalle brug
uit 1670 met dezelfde naam - naar plannen van P.L. Kramer nieuw is gebouwd met
aan beide zijden aanbruggen met vier doorgangen en in het midden een dubbele
houten ophaalbrug.
Het gebouw van de N.Z.H.R.M. (Windroosplein) [233] werd in 1883 gebouwd
naar een neorenaissance-ontwerp van H.J. Amesz als smederij met bovenwoningen.
Eind 19de eeuw nam de Noord- & Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij het in
gebruik en voegde men het door C.B. Posthumus Meyjes ontworpen botenhuis toe.
Het Centraal Station (Stationsplein 9-33) [234] verrees in 1881-'89 op een daartoe
aangeplempt eiland in het IJ. Al in 1864 was er een plan voor een station op een
eiland in het open havenfront, maar pas in 1869 werd daartoe besloten. Na de
aanplempingswerkzaamheden in 1870 kwam de spoorverbinding in 1880 gereed met
hoge taluds en met viaducten voorzien van openingen voor de scheepvaart. Het
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imposante station - in feite een dubbel kopstation - werd verwezenlijkt naar plannen
van P.J.H. Cuypers, daarbij geassisteerd door A.L. van Gendt als constructeur. Na
een eerste ontwerp (1876) werd Cuypers bij het project betrokken en na enige
vertraging wegens funderingsproblemen was zijn definitieve ontwerp in 1881 gereed.
Dit neogotische ontwerp vertoont ook invloeden uit de midden-16de-eeuwse
Nederlandse architectuur (vroege renaissance), zoals hij die ook toepaste bij zijn
ontwerp voor het Rijksmuseum.
Het langgerekte stationsgebouw heeft een door torens geflankeerde middenpartij
met de hoofdingang en een grote, hoge vertrekhal. De rechtertoren heeft een uurwerk
met wijzerplaat, de linkertoren geeft de windrichting aan op een windroos. Aan
weerszijden van de middenpartij bevinden zich lange vleugels met vooruitspringende
gevelpartijen. In deze vleugels zijn naast diverse dienstruimten en kantoren onder
meer ook de wachtkamers (drie klassen), een eetzaal en de restauratie ondergebracht.
Het oostelijk hoekpaviljoen bevat de koninklijke wachtkamer met een hoofdingang
aan het Stationsplein en een verguld hekwerk aan de perronzijde. In het veel
eenvoudiger uitgevoerde westelijk hoekpaviljoen woonde de stationschef. Bij het
uitgebreide decoratieprogramma van dit rijk versierde station werd Cuypers
geadviseerd door J.A. Alberdingk Thijm en jhr. V. de Stuers. Aan de decoraties werd
gewerkt door F. Vermeylen (beeldhouwwerk), L. Jünger (straatreliëfs), M. Noppeney
(stenen portretten), G. Sturm (wandschilderingen), M. van Langendonck en E.
Roskam. De geëmailleerde tegels werden geleverd door de firma Villeroy & Boch,
de onderdelen in geëmailleerde lava (waaronder de wijzerplaten) door de Parijse
firma F. Gillet. Tijdens recente restauraties zijn de interieurdecoraties, waarvan veel
door latere verbouwingen aan het zicht was onttrokken, zoveel mogelijk hersteld.
De stationsoverkapping werd in 1884-'89 naar plannen van L.J. Eymer opgericht
met vijftig geklonken boogspanten en kreeg een voor die tijd enorme spanwijdte van
45 meter en een lengte van ruim driehonder meter, waarmee het toen de langste kap
ter wereld was. In 1922 werd een 34 meter brede tweede overkapping toegevoegd.
Van de lagere goederenvleugels (circa 1889) resteert weinig meer. De oostelijke is
vervangen door het met expressionistische details uitgevoerde pakketpostgebouw
(Stationsplein 5-7; 1923, J.Th.J. Cuypers).
Het steeds toenemende reizigersverkeer leidde en leidt nog steeds tot ingrijpende
wijzigingen van het stationsgebouw. De oorspronkelijke vijf doorgangen tot de
centrale hal zijn vervangen door twee veel bredere toegangen (1954, H. Scheltema).
De hal zelf en de centrale tunnel
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naar de perrons zijn tussen 1976 en 1985 vergroot (M.W. Markenhof). In 1988 is de
hal aan de zijde van het IJ gemoderniseerd en heeft men de overkapping van de
sporen aan die zijde vernieuwd. In 2000 is de brede westpassage tot stand gekomen.
Verdere wijzigingen en uitbreidingen van het stationsgebouw ten behoeve van de
noord-zuidlijn van de metro en de herinrichting van het stationseiland zijn in volle
gang (masterplan bureau Benthem & Crouwel, gereed 2012).
De voorm. elektriciteitscentrale (Hoogte Kadijk 400) [235] kwam in 1903-'04
naar plannen van de Dienst Publieke Werken tot stand als gevolg van een
gemeentebesluit tot elektrificatie van de gemeentetram (1900). De firma A.E.G.
zorgde voor de inrichting, de firma Gebr. Stork & Co. leverde de stoommachines.
Het forse bakstenen gebouw onderging regelmatig aanpassingen en uitbreidingen.
De productie werd gestaakt in 1953. Nu herbergt het gebouw het elektrotechnisch
museum ‘EnergethicA’. De steunberen van de oude kolenopslag (gesloopt 1955)
maken nu deel uit van de plint van het nieuwe woongebouw ‘Aquartis’ (2001, L.
van der Pol).
Badhuizen. Het voorm. volksbadhuis met dienstwoning Funenkade 7-7a (1911)
[236] werd door de Gemeentelijke Woningdienst gebouwd met aparte ingangen voor
mannen en vrouwen. Het opschrift ‘Gemeentebadhuis’ gaat schuil achter die van de
huidige functie (brouwerij 't IJ). Het voorm. gemeentebadhuis annex stadsreinigingpost
Nieuwe Uilenburgerstraat 112-114 (1923) [237] is een expressionistisch ontwerp
van de Dienst Publieke Werken.
Straatlantaarns. Van een kroontje voorzien zijn de zes gietijzeren straatlantaarns
bij het Paleis op de Dam (Dam en NZ Voorburgwal), gegoten in 1844 door de firma
Dixon & Co. naar ontwerp van M.G. Tétar van Elven. Voor het Beursplein ontwierp
H.P. Berlage in 1903 de zes smeedijzeren straatlantaarns op natuurstenen voetstuk
en de twee ronde fonteinen. Langs het Damrak en Rokin staan post-modernistische
lantaarnpalen (1991-'92, T. Postma en A. Schrabacq).
Overig straatmeubilair. De Dienst Publieke Werken maakte rond 1880 het eerste
ontwerp voor de enkele en de dubbele krul, in ijzer uitgevoerde urinoirs met een
stenen vloer. J.M. van der Mey vernieuwde het ontwerp in 1916. Deze urinoirs zijn
nog op verschillende plekken te vinden. Ter hoogte van Oudezijds Voorburgwal 193
staat verder een betonnen urinoir uit 1926. Van der Mey ontwierp in 1911 tevens de
peperbus, een ronde gietijzeren reclamezuil die nog overal in de oude binnenstad te
vinden is. In expressionistische vormen ontwierp P.L. Marnette in 1927 de
brandmelder (Zaandammerplein ong.) en in 1928 de kabelkasten van het
elektriciteitsnet, zoals bijvoorbeeld aan de Lauriergracht.
Gedenktekens. Op het Rembrandtplein staat het door L. Royer vervaardigde
gietijzeren standbeeld van Rembrandt Harmensz van Rijn (1847-'48). Het bronzen
standbeeld van J.R. Thorbecke (1874-'76) op het Thorbeckeplein werd ontworpen
door F.K.A.C. Leenhoff en gegoten door L.J. Enthoven & Co. (voetstuk, J. van Lith).
F. Stracké vervaardigde het bronzen borstbeeld van Prins Hendrik ‘De Zeevaarder’,
de derde zoon van koning Willem II. Dit op een kolomvormig granieten voetstuk
geplaatste beeld uit 1885 is in 1979 verplaatst naar de huidige locatie op de Prins
Hendrikkade. In de binnenstad memoreren verschillende gedenktekens de Tweede
Wereldoorlog. Het Nationaal Monument op de Dam (1955-'56, gerestaureerd 1998)
is ontworpen door J.J.P. Oud en J. Raedecker (beeldhouwwerk). Op een ronde
verhoging met concentrische treden staat een in travertijn uitgevoerde hoge pyloon.
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Het centrale reliëf (De ellende van de oorlog) wordt omringd door drie beelden
(Oorlog, Verzet en Vrede). De halfronde achterwand in travertijn is voorzien van
banken en twee leeuwen als wachters. De teksten op het monument zijn van J.P.
Meerwaldt, N.A. Donkersloot en A. Roland Holst. In de Weesperstraat bevindt zich
het voor de beschermers van Nederlandse joden in de bezettingstijd opgerichte
Monument van Joodse Erkentelijkheid (1946-'50) met zandstenen reliëfs van J.G.
Wertheim. Op het Jonas Daniël

Amsterdam, Standbeeld Rembrandt Harmensz van Rijn (1993)

Meijerplein symboliseert het bronzen beeld de Dokwerker (1950-'52, M. Andriessen)
het verzet tegen de jodenvervolging tijdens de Februaristaking (25-26 februari 1942)
en op de Westermarkt staat het bronzen beeld van Anne Frank (1977, M. Andriessen).
Andere opmerkelijke naoorlogse bronzen beelden zijn het Amsterdamse Lieverdje
op het Spui (1960, C. Kneulman), het Beursmannetje op het Damrak bij de Beurs
(1964, Pieter d'Hont), de Spaanschen Brabander op de Nieuwmarkt (1968, V.P.S.
Esser) en het bronzen ruiterstandbeeld van koningin Wilhelmina op het Rokin (1972,
T.R. van der Pant). Interessante abstracte gedenktekens zijn op het Frederiksplein
de constructivistische roestvrijstalen zuil van het monument voor A. Winkler Prins
(1967, A. Volten) en op de Westermarkt het Homomonument (1987, K. Daen) met
drie driehoeken van roze graniet, waarvan één in het water van de Prinsengracht. De
Hortus Botanicus (bij Plantage Middenlaan 2) [238] werd in 1682
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gesticht als artsenijtuin met zowel een gedeelte voor medicinale kruiden als een
siergedeelte. Het wit gepleisterde gebouw rechts van de ingang (Plantage Middenlaan
2), nu in gebruik als oranjerie, is mogelijk de voorm. hortulanuswoning uit 1693
(vergroot 1861). Uit 1715 dateert het toegangshek, waarvan de gebosseerde bakstenen
hekpalen vazen dragen en het oude en het nieuwe stadswapen. Tussen 1795 en 1863
kreeg het siergedeelte van de hortus een landschappelijke aanleg.
Van 1877 tot 1987 diende de hortus als Universiteitstuin, waarvoor onder meer
het chalet-achtige collegegebouw (Plantage Middenlaan 2b; circa 1877) verrees op
de fundering van een oude kas. Verder werden twee kleine gietijzeren bruggen (1877)
aangelegd en drie kleinere kassen (1896, 1898 en 1964). Naar plannen van J.M. van
der Mey kwamen in 1912 een grote L-vormige palmen- en varenkas en het met
siermetselwerk uitgevoerde Hugo de Vrieslaboratorium (Plantage Middenlaan 2c-g)
tot stand. In 1986 is de tuin gereno veerd naar plannen van bureau Bakker & Bleeker.
De laatste toevoeging is de drie-klimatenkas (1993, M.E. Zwarts).
Het Wertheimpark (Plantage Parklaan ong.) [239] werd in 1810-'12 aangelegd
naar een landschappelijk ontwerp van Abraham van der Hart ter plaatse van een
bosaanplant uit 1682. In 1897 heeft men het terrein als openbaar wandelpark
opengesteld, waarbij het is vernoemd naar A.C. Wertheim, bankier, politicus en
weldoener van de Amsterdamse bevolking. De toegang tot het park wordt gemarkeerd
door een in empire-vormen uitgevoerd hekwerk met hoge hekposten, waarop in 1982
twee marmeren sfinxen zijn geplaatst (replica's van zinken exemplaren). In het park
staat een monument voor A.C. Wertheim (1898, J. Ingenohl) in de vorm van een
fontein met een grote, door zuiltjes gedragen, schaal en in het midden een zuil met
bronzen reliëfportret. Het glazen monument Nooit meer Auschwitz (1977, J. Wolkers)
is in 1993 van de Nieuwe Oosterbegraafplaats hierheen verplaatst.
Dierentuin Artis (Plantage Kerklaan 40) [240] werd gesticht door het in 1838
opgerichte Zoölogisch Genootschap

Amsterdam, Artis, aquariumgebouw (1992)

‘Natura Artis Magistra’. Initiatiefnemers waren G.F. Westerman (directeur van 1842
tot 1890), J.W.H. Werlemann en J.W. Wijsmuller. In mei 1838 stelde men het park
van het ‘Middenhof’ aan de Plantage Middenlaan open als wandeltuin met enkele
levende dieren. Tussen 1838 en 1877 verwierf het genootschap nagenoeg het volledige
terrein tussen Kerklaan, Middenlaan, Doklaan en Muidergracht.
Naar ontwerp van J. van Maurik verrees in 1850-'55 het neoclassicistische
hoofdgebouw (Plantage Middenlaan 41-43) met gietijzeren ornamenten en een
halfrond uitgebouwde, gepleisterde tuinzaal. De ingang in het gepleisterd
middenrisaliet wordt geflankeerd door beelden van een leeuw en een tijger (1938-'39,
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J. Kaas). In de bovenzalen bevond zich het zoölogisch museum met opgezette dieren
(tot 1947) en in de benedenzalen de sociëteit van het Genootschap (tot 1871).
In 1851 werd de hoofdingang verplaatst naar de Plantage Kerklaan. Aan
weerszijden van het smeedijzeren hekwerk staat een gepleisterd neoclassicistisch
portiershuisje. De op het hek geplaatste vergulde zinken adelaars (firma L. Schütz)
gaan terug op een ontwerp van de Berlijnse beeldhouwer C. Rauch. De Artisvijver
met twee gietijzeren bruggen is een restant van de in 1866 vergraven Nieuwe
Prinsengracht, die Artis aanvankelijk in tweeën deelde. In 1863 werd het restaurant
‘Eik en Linde’ aangekocht, een grof bepleisterd pand uit circa 1830. In de met hout
betimmerde verdieping werd in 1894 het Rijks Postduivenstation ingericht.
Architect G.B. Salm was geruime tijd aan Artis verbonden. Hij ontwierp de
roofdierengalerij (1859, verbouwd 1930 en 1975) en het nieuwe sociëteitsgebouw
(Plantage Kerklaan 36-40; 1869-'71). Dit inmiddels sterk gewijzigde, wit gepleisterde
gebouw met hoekpaviljoens heeft van 1941 tot 1968 het bevolkingsregister gehuisvest
en is tegenwoordig als café annex tv-studio in gebruik. Van de hand van Salm is
verder de voorm. bibliotheek (Plantage Middenlaan 45; 1867-'68), een eclectisch
gebouw met neoclassicistische elementen, opgetrokken in gele en rode baksteen. De
twaalf dieren-sgraffito's zijn uit 1952 (J. Groenestein). De begane grond was tot 1920
deels als zebrastal in gebruik en tot 1989 als nachtdierenverblijf. De verdieping was
van 1894 tot 1965 ingericht als faunamuseum met opgezette dieren. Het
aquariumgebouw (Plantage Middenlaan 53; 1881-'82), door G.B. en A. Salm
ontworpen in neoclassicistische stijl, heeft in het midden een corinthisch tempelfront
en tegen de oostgevel een rond auditorium met koepeldak (tegenwoordig diorama).
Verder ontwierpen zij de houten magazijnen en werkplaatsen (Plantage Muidergracht
32-40; 1875-'90) in chaletstijl met pseudo-vakwerk. Het voorm. Ethnografisch
museum (Plantage Doklaan 44; 1886), een eclectisch ontwerp van A.L. van Gendt,
werd door B.J. Ouëndag verbouwd tot Zoölogisch Laboratorium (1923).
Tegenwoordig bevinden zich hier
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op de verdiepingen diverse kantoren en het Artis-atelier en op de begane grond een
nachtdierenverblijf en runderstallen. Bijzondere dierenverblijven zijn onder meer de
houten giraffenstal in chaletstijl (1863), de fazanterieën Oude Kweek en Nieuwe
Kweek (1872 en 1888), het Minangkabauhuis (1916) - gebouwd als onderkomen
voor kleine hoefdieren naar voorbeeld van de inheemse huizen op Sumatra - en de
voorm. zebrastal (circa 1920). Het huidige apenhuis (1909, B.J. Ouëndag) is een
bakstenen gebouw in traditionalistische vormen met boven beide toegangen een
tegeltableau. De uilenruine (1921) kwam tot stand naar plannen van dr. A.F.J.
Portielje. Het als leeuwenverblijf aangelegde Kerbertterras (1927) is genoemd naar
dr. C. Kerbert, de tweede directeur van Artis (1890 tot 1927).
Aan de rand van de dierentuin staan de voorm. directeursvilla (Plantage Middenlaan
51; 1897, J.F. Klinkhamer) en de kleine voormalige buitenhuizen Welgelegen
(Plantage Middenlaan 49; circa 1780) en Weltevreden (Plantage Middenlaan 47;
circa 1810). Het laatste heeft een horizontale houten beplanking. Verspreid over het
terrein staan verder nog verschillende tuinornamenten en dierenbeelden, waaronder
twee bronzen beelden van jachthonden (A.N. Caïn, geschonken 1907). Het zandstenen
monument voor directeur G.F. Westerman is voorzien van vergulde bronzen
medaillons (circa 1890, B. van Hove).
Na 1980 is Artis aangepast aan de moderne eisen, waarbij men nieuwe
dierenverblijven heeft toegevoegd en een planetarium (1988). In 1994-'99 is het
terrein uitgebreid met een strook tot aan het Entrepotdok. Hier is een Afrikaans
savannegebied ingericht en een nieuw restaurant.

Amsterdam buiten de singelgracht
In deze tweede sectie van de beschrijving van Amsterdam komen de laat-19de-eeuwse
en vroeg-20ste-eeuwse stadsuitbreidingen aan bod, grofweg de nieuwe wijken tot
aan de forse uitbreiding van de gemeentegrenzen in 1921. Met de wijzers van de
klok mee gaat het om de huidige wijken: Oost (inclusief Zeeburg), De Pijp en
Rivierenbuurt, Oud- en Nieuw-Zuid, Oud-West en De Baarsjes, en ten slotte
Westerpark.
De eerste plannen in de 19de eeuw voor een algemene uitbreiding buiten de
Singelgracht kwamen van stadsingenieur J.G. van Niftrik (1867). Hij voorzag een
schilvormige uitleg met zowel arbeiderswijken en industrieterreinen (oost- en
westzijde) als een parkgebied met villa's, middenstandswoningen en een centraal
spoorwegstation (zuidzijde). Dit plan werd echter afgewezen, onder meer omdat het
geen rekening hield met bestaande eigendomsverhoudingen en verkavelingen. Dat
was wel het geval bij het uitbreidingsplan van directeur Gemeentewerken J. Kalff
(1876), dat minder ambitieus was en meer ruimte bood voor particuliere
bouwondernemers. Bovendien was het Centraal Station inmiddels geprojecteerd op
de huidige plek aan het IJ. Op basis van deze plannen verrezen bijvoorbeeld de
Kinkerbuurt, de Pijp en de Dapperbuurt met hun kenmerkende ‘revolutiebouw’. De
Pijp kreeg het Sarphatipark (1885) als groenvoorziening en Oost het Oosterpark
(1894). Verder bouwde men aan de westzijde van de stad de Spaarndammerbuurt,
de Staatsliedenbuurt en de Frederik Hendrikbuurt (voltooid begin 20ste eeuw).
Verzorgder was de nieuwe bebouwing langs de Vondelstraat en omgeving, en in
het Museumkwartier achter het Rijksmuseum. Bij de ontwikkeling van dat kwartier
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speelde P.J.H. Cuypers, architect van het Rijksmuseum (1876-'85) een grote rol. De
villabouw aan het Museumplein kwam vanaf 1891 tot stand, de omringende straten
volgden daarna. Behalve het Rijksmuseum staan bij het in 1996-'99 (S.-I. Anderson)
heringerichte museumplein nog het Concertgebouw (1882-'86), het Stedelijk Museum
(1891-'95) en het later toegevoegde Van Goghmuseum (1977). De bebouwing van
deze buurt en van de aangrenzende Vondelpark- en Concertgebouwbuurt (Oud-Zuid)
werd verwezenlijkt op het gebied van de gemeente Nieuwer-Amstel (tot 1896). Het
Vondelpark was deels al in 1864 aangelegd (noordelijke deel) en werd in de jaren
zeventig verder uitgebreid. Tegen de zuidzijde van die uitbreiding ontstond vanaf
1902 de villawijk Willemspark (Emmaplein e.o.) op basis van een plan van Van
Niftrik uit 1881. Door de opening van het Noordzee Kanaal (1876) en het
Merwedekanaal (1892) kreeg Amsterdam een belangrijke plaats in de doorvoer en
handel van goederen uit het Duitse achterland. Verder groeide de handel in koloniale
goederen na de afschaffing van het Cultuurstelsel (1862). Omdat het Centraal Station
en de aansluitende spoorlijnen de oude havens ontoegankelijk hadden gemaakt voor
grote schepen, kwam op enkele nieuw aangeplempte eilanden in het IJ het Oostelijk
Havengebied tot ontwikkeling. Hier ontstonden onder meer de Handelskade (1883,
circa 1900 volledig in gebruik), de Ertskade (1896) en het Nieuw Entrepot (1900).
Begin 20ste eeuw volgden nog diverse andere kades, die veelal werden vernoemd
naar overzeese gebiedsdelen (Javakade, Sumatrakade, Borneokade). Bij de
Spaarndammerbuurt was vanaf 1876 een begin gemaakt met het Westelijk
Havengebied (Houthaven, Nieuwe Houthaven, Minervahaven), dat in de periode
1925-'33 verder werd uitgebreid (Coenhaven, Vlothaven). Het in 1874-'75 gegraven
Westerkanaal bood aan de westzijde van de stad mogelijkheden voor pakhuizen
(suiker, graan) en voor industrie, zoals de grote Westersuikerraffinaderij (1882,
gesloopt 1985). Ten noorden van de Haarlemmerweg werd de Westergasfabriek
ingericht (1884) nabij het latere Westerpark (1891). Aan de oostzijde van de stad
kwam de Oostergasfabriek tot stand (1887).
De annexatie van grote delen van de gemeente Nieuwer-Amstel (1896) bood
Amsterdam kansen op verdere uitbreiding aan de zuidzijde. Na een eerste en
afgewezen plan van directeur Gemeentewerken C.L.M. Lambrechtsen van Ritthem
maakte architect H.P. Berlage een nieuw Plan-Zuid (1900, aangenomen 1905). Uitstel
noopte hem tot het maken van een tweede ontwerp (1917). Het oostelijke deel van
dit plan, de Rivierenbuurt, kreeg een Y-vormige hoofdstructuur bij het Victorieplein
(Vrijheidslaan, Churchilllaan en Rooseveltlaan). Het westelijke deel, Nieuw-Zuid
en Harmoniehof,
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Veiligheidsinstituut (p. 197)
Nationaal Luchtvaart Laboratorium (p. 197)
showroom en garagebedrijf Autopon (p. 197)
tentoonstellingsgebouw R.A.I. (p. 197)
graansilo Korthals Altes (p. 198)
Nieuwe Entrepotdok (p. 198)
Koninklijke Hollandse Lloyd (p. 198)
Koloniaal Etablissement (p. 198)
Veemarkt en abattoir (p. 199)
Westergasfabriek (p. 199)
Oostergasfabriek (p. 199)
pompstation waterleidingbedrijf (p. 199)
hoofdremise gemeentetram Tollensstraat (p. 201)
hoofdremise gemeentetram Kromme Mijdrechtstraat (p. 201)
Gemeentetramkantoor (p. 201)
Bureau Verkeerswezen (p. 201)
Haarlemmermeerstation (p. 201)
station Amsterdam-Muiderpoort (p. 201)
Hollandsche Manege (p. 201)
Zuiderbad (p. 201)
Schoolkinderbad I (p. 201)
gemeentebadhuis Boerhaaveplein (p. 201)
gemeentebadhuis Diamantstraat (p. 202)
bioscoop Ceintuur (p. 202)
Olympisch Stadion (p. 202)
Apollohal (p. 203)
paviljoen Vondelpark (p. 203)
Hoogduits-Isr. begraafplaats Zeeburg (p. 204)
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357
358
359
360
361

R.K. begraafplaats Buitenveldert (p. 204)
Alg. begraafplaats Zorgvlied (p. 204)
begraafplaats Te Vraag (p. 205)
R.K. St.-Barbarabegraafplaats (p. 205)
begraafplaats Vredenhof (p. 205)

Amsterdam-Buitenveldert

362
363
364
365
366

R.K. St.-Augustinuskerk (p. 206)
Vrije Universiteit (p. 207)
station R.A.I. (p. 207)
poldermolen De Riekermolen (p. 207)
buitenhuis Amstelrust (p. 207)

Amsterdam-Sloten

367 R.K. H. Pius X-kerk (p. 213)
Amsterdam-Sloterdijk

368
369
370
371
372
373

(Herv.) Petruskerk (p. 214)
R.K. St.-Franciscus van Assisiëkerk (p. 214)
R.K. St.-Jozefkerk (p. 214)
(Geref.) Pniëlkerk (p. 214)
R.K. St.-Catharinakerk (p. 214)
R.K. O.L. Vrouwe van Lourdeskerk (p. 215)
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374 poldermolen De 1200 Roe (p. 215)
375 windmolen De Blom (p. 216)
376 station Sloterdijk (p. 216)
Amsterdam-Watergraafsmeer

377
378
379
380
381
382
383
384
385

buitenplaats Frankendaal (p. 216)
Rechthuis (p. 217)
R.K. kerk H.H. Martelaren van Gorcum (p. 217)
(Herv.) Emmakerk (p. 217)
Penitentair Centrum Overamstel (p. 217)
Tuindorp Watergraafsmeer of Betondorp (p. 217)
watertoren Zuidergasfabriek (p. 218)
station Amsterdam-Amstel (p. 218)
Nieuwe Oosterbegraafplaats (p. 219
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heeft als centrale noord-zuidas de Minervalaan met het Minervaplein (1930) en in
oost-westrichting de Stadionweg met aan het uiteinde het Olympisch Stadion (1928).
Ten zuiden van het Zuider Amstelkanaal verrees na 1950 woonbebouwing in een
opzet die afwijkt van het plan-Berlage. Hier zijn ook het Beatrixpark en het
RAI-complex (1961) aangelegd, en later nog het station Zuid-WTC (1978) aan de
ringspoorlijn en de Ringweg-Zuid.
De uitvoering van Plan-Zuid vanaf 1918 behoorde bij een reeks substantiële
uitbreidingen in de jaren twintig en dertig (Ring '20-'40). In 1922 volgde de
goedkeuring van het Plan-West met de Admiralenbuurt en de Postjesbuurt. De
bebouwing ten zuiden van deze buurten volgde tussen 1925 en 1935. Rond 1920
ontstonden verder nog uitbreidingen van de Spaarndammerbuurt (zoals het
Spaarndammerplantsoen e.o.) en de Pijp (Zuidelijke Pijp), en uitbreidingen van de
rond 1900 opgezette Transvaalbuurt en Indische Buurt. Terwijl gesloten bouwblokken
met etagewoningen de nieuwe wijken domineerden, propageerde A. Keppler directeur van de in 1915 opgerichte Woningdienst - de aanleg van tuindorpen met
lage woningen in een groene omgeving. Dergelijke wijken kwamen vooral tot stand
in Amsterdam-Noord, Sloten/Slotermeer en de Watergraafsmeer na de uitbreiding
van de gemeentegrenzen in 1921.
In het Algemeen Uitbreidingsplan (1934), gepresenteerd door de Dienst
Stadsontwikkeling (opgericht 1929), werden wonen, werken, ontspanning en

Amsterdam, R.K. H. Hart of Vondelkerk, plattegrond

verkeer van elkaar gescheiden. Dit plan is overigens grotendeels na de Tweede
Wereldoorlog verwezenlijkt. Toen zijn ook diverse van de hiervoor genoemde buurten
onderworpen aan saneringen en stadsvernieuwing. Voor de verdere ontwikkeling
van de stad is het Amsterdams Structuurplan (1985) opgesteld. De rondweg om
Amsterdam heeft men kunnen voltooien in 1990. Terwijl het Westelijk Havengebied
na de oorlog verder is uitgebreid, heeft het Oostelijk Havengebied zijn functie
verloren. Bij een ingrijpende sanering vanaf de jaren negentig van de 20ste eeuw is
hier veel moderne woningbouw tot stand gekomen en in dit gebied staat nu ook 't
Muziekgebouw aan het IJ (2005).
Na de behandeling van de objecten in het gebied van de bovenbeschreven 19deen vroeg-20ste-eeuwse uitbreidingen, volgt een derde sectie (Amsterdam-....) met de
beschrijving van de buitenwijken in de in 1921 van diverse buurgemeenten
geannexeerde stadsdelen. In alfabetische volgorde betreft het de wijken Bijlmermeer
((inclusief Driemond), Buitenveldert, Buiksloot (Amsterdam-Noord: westelijk deel,
inclusief Tuindorp Oostzaan), Nieuwendam (Amsterdam-Noord: oostelijk deel met
Schellingwoude). De westelijke tuinsteden zijn onderverdeeld in een zuidelijk deel
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Sloten (met Overtoomse Veld, Slotervaart en Osdorp) en een noordelijk deel
Slotermeer (met Sloterdijk, Bos en Lommer en Geuzenveld). Als laatste komt de
Watergraafsmeer aan bod.
Ten slotte behoren tot de gemeente Amsterdam nog de dorpen Durgerdam,
Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp. Deze zijn alfabetisch elders in het boek
opgenomen.
De voorm. R.K. H. Hart of Vondelkerk (Vondelstraat 120, Oud-West) [241] is
een driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, kapellenkrans en
een centraliserende kruising met achtzijdige vieringtoren. Deze rijzige neogotische
kerk met opvallende plattegrond verrees in 1871-'80 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers.
Toren en bekapping werden in 1904 door brand verwoest, waarna in 1905 herbouw
volgde (J.Th.J. Cuypers). Na de sluiting in 1978 is de kerk in 1985-'96 gerestaureerd
en verbouwd tot cultureel centrum (A.J. van Stigt).
De R.K. O.L. Vrouwe van de H. Rozenkranskerk (J. Obrechtstraat 28, Oud-Zuid)
[242] is een driebeukige basilicale kruiskerk met halfronde apsis, vieringtoren en
een dubbeltorenfront. De torens van het front zijn voorzien van een opengewerkte
klokkenverdieping met kegeldak. Deze grote neoromaanse kerk verrees in 1908-'11
naar een ontwerp uit 1905 van J. Stuyt en J.Th.J. Cuypers.
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Amsterdam, R.K. H. Gerardus Majellakerk (1995)

Het rijke interieur is eveneens geïnspireerd op de romaanse en Byzantijnse
vormentaal en wordt gedekt door een cassetteplafond. J.E. Brom ontwierp het
monumentale hoofdaltaar met ciborium, waarin een oud marmeren reliëf met
bladmotieven is opgenomen (circa 1700). Tot de inventaris behoren verder een
Maria-altaar van M. Andriessen, een Vermeulen-orgel (1910), een door Stuyt
ontworpen en door Brom vervaardigde preekstoel (1925) en een door C.M. van
Moorsel gemaakte communiebank (1930). De door dirigent W. Mengelberg
geschonken gebrandschilderde koorvensters zijn van de hand van O. Mengelberg
(1922). J. Nicolas leverde de transeptvensters. De kerk is gepolychromeerd door J.
Dunselman en M. Wiegman.
De Oud-Kath. kerk van H.H. Petrus en Paulus of ‘De Ooievaar’ (Ruysdaelstraat
39, Oud-Zuid) [243] is een zaalkerk voorzien van een opvallende, terzijde geplaatste,
toren met uitkragend bovenstuk en wijzerplaten. Deze kerk met rationalistische details
en een neoromaans ingangsportaal kwam in 1914 tot stand naar ontwerp van J.W.F.
Hartkamp. Tot de inventaris behoren een preekstoel (circa 1730) en een hoogaltaar
(begin 18de eeuw) met altaartafel en retabel met altaarstuk (H. Koets).
De R.K. St.-Agneskerk (Amstelveenseweg 163, Oud-Zuid) [244] is een
driebeukige basilicale kruiskerk voorzien van een ranke vrijstaande toren met tentdak.
Het schip van deze neoromaanse kerk werd in 1920-'21 gebouwd, het transept met
koor en de toren volgden in 1931-'32. Het ontwerp van J. Stuyt is geïnspireerd op
de vroeg-christelijke architectuur.
Opvallend in het wit gepleisterde interieur is de veelkleurige mozaïek-bekleding
met geglazuurde tegels in de koorapsis (1942), ontworpen door J. Mammen en
uitgevoerd door M. Weiss. De gebrandschilderde ramen zijn van J. Nicolas (1934)
en de wandschilderingen van J. Mammen (1941-'42). Tot de inventaris behoren een
door J.E. en L. Brom gemaakt hoofdaltaar met ciborium (1932), kruiswegstaties van
W. Schermer (1936) en een Maria-altaar van J. Mammen (1941-'42)
De R.K. O.L. Vrouwe Koningin des Vredeskerk (Pijnackerstraat 9, De Pijp)
[245] is een driebeukige kruiskerk, gebouwd in 1922-'24 naar een ontwerp met
neoromaanse details en opvallend tegelwerk van Jos. Bekkers. Terzijde staat een
ongelede toren met frontalen en tentdak (gerestaureerd 1992).
Het interieur bevat door Bekkers ontworpen interieuronderdelen, zoals het
hoofdaltaar, de communiebank en de preekstoel. Tot de inventaris behoren verder
een door J.F. Witte gebouwd orgel (1887, geplaatst 1971) en kruiswegstaties van L.
Schelfhout (1925). De gebrandschilderde ramen zijn van A. Asperslagh.
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De R.K. kerk O.L.-Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Chasséstraat 64, De
Baarsjes) [246] is een brede kerk met recht gesloten koor, lage zijbeuken en bij de
voorgevel opvallende slanke zadeldaktorentjes. Deze sobere kerk werd in 1925-'26
gebouwd naar ontwerp van K.P. Tholens.
Het interieur wordt gedekt door een gepleisterd houten tongewelf. In het koor
bevindt zich een monumentaal mozaïek van J. Colette (1932). Tot de inventaris
behoren een koperen reliëf en een Maria-altaar van atelier Brom (1931), een
hoofdaltaar en een communiebank (beide 1932), een Jozef-altaar (1946) en een orgel
(1950).
De voorm. R.K. H. Gerardus Majellakerk (Ambonplein 61-79, Zeeburg) [247]
is een in 1925-'26 gebouwde koepelkerk met halfronde apsis en een schip met
ingangsportaal. Het ontwerp van J. Stuyt vertoont op Byzantijnse voorbeelden
geïnspireerde details. De geplande toren is nooit uitgevoerd. In 1992-'93 is de kerk
verbouwd tot kantoorruimten. Tot het complex behoren ook twee R.K. lagere scholen,
het voorm. zusterhuis ‘St. Theresia’ en het St.-Vincentiushuis, beide ontworpen door
Stuyt.
Overige kerken. In rijke chaletstijl uitgevoerd is de voorm. R.K. Maria
Magdalenakapel (Spaarndammerstraat 460, Westerpark; 1890, verbouwd 1968)
[248]. Zaalkerken in neorenais-
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sance-stijl zijn de voorm. Geref. kerk (Amstelveenseweg 136, Oud-Zuid; 1889, Tj.
Kuipers) [249] en de voorm. Ned. Geref. kerk (A. Cuypstraat 182, De Pijp; 1892).
Van de voorm. (Herv.) Muiderkerk (Linnaeusstraat 35g, Oost; 1892, G.W.
Vixseboxse) [250] resteert slechts de toren met achtzijdige lantaarn en opengewerkte
spits. Een vergelijkbare, maar terzijde geplaatste toren heeft de (Herv.) Oranjekerk
(Van Ostadestraat 149, De Pijp; 1902-'03, C.B. Posthumus Meyjes) [251]. Deze kerk
vertoont neorenaissance- en rationalistische elementen. Versneden steunberen en
rationalistische elementen heeft de zaalkerk van de voorm. Doopsgez. Gemeente
(Oosterpark 4, Oost; 1904, A. Salm) [252]. Een zaalkerk met late
neorenaissance-details is de (Herv.) Parkkerk (G. Brandtstraat 26, Oud-West; 1918,
E.A.C. Roest) [253]. Binnen bevindt zich hier een door W. Sauer en O. Walcker
gebouwd orgel (1922). Veel kerken zijn ontworpen in expressionistische vormen.
De in zakelijk-expressionistische stijl gebouwde voorm. Nieuw Apostolische kerk
(Witte de Withstraat 96, De Baarsjes; 1920, H.F. Sijmons en Th. Rueter) [254] is nu
in gebruik als moskee ‘An Nuur’. De (Geref.) Nassaukerk (De Wittenstraat 114,
Westerpark; 1926, H.G. Krijgsman) is een kruiskerk met dakruiter en paraboolvormige
daken. Een tentdak met achtzijdige dakruiter markeert de met expressionistische
details uitgevoerde (Geref.) Bethelkerk (Vasco da Gamastraat 35, De Baarsjes;
1928-'29, E.A.C. Roest). Voor een in 1916 als afsplitsing van de Engelse Anglicaanse
kerk ontstane vereniging verrees de kleine expressionistische zaalkerk van de ‘De
Vrije Katholieke Gemeente’ (Deurloostraat 17, Rivierenbuurt; 1928-'29, H.A. van
Anrooy). Expressionistische details en hoge zadeldaken hebben de kerken van de
Luth. Gemeente (G. van der Veenstraat 36-38, Nieuw-Zuid; 1929-'30, G.J. Rutgers)
[255], de (Geref.) Raphaëlkerk (Raphaëlplein 27-37, Nieuw-Zuid; 1929-'30, S.
Beckman en M. Kooi) [256], de (Herv.) Willem de Zwijgerkerk (Olympiaweg 14,
Nieuw-Zuid; 1931, C. Kruyswijk) [257] en de Remonstr. kerk (Diepenbrockstraat
46, Nieuw-Zuid; 1932-'33, J.A. Roodenburgh) [258]. De twee laatstgenoemde
voorbeelden hebben een terzijde geplaatste slanke toren. Kubistisch-expressionistisch
van vorm is de (Herv.) Jeruzalemkerk (J. Maijenstraat 14, De Baarsjes; 1929, F.B.
Jantzen) [259].
In traditionalistische vormen ontworpen is de zaalkerk van de Evang. Luth.
Gemeente (Dintelstraat 134, Rivierenbuurt; 1936-'38, F.B. Jantzen) [260]. Deze kerk
heeft een terzijde geplaatste toren met naaldspits. Geïnspireerd op vroeg-christelijke
voorbeelden is het traditionalistisch vormgegeven gebouw van de First Church of
Christian Scientists (R. Wagnerstraat 32, Nieuw-Zuid; 1936-'38, G. Friedhoff) [261].
Naoorlogse voorbeelden zijn de zeszijdige (Herv.) Maranathakerk (Hunzestraat 87,
Rivierenbuurt; 1955, J.H. Groenewegen en H. Mieras) [262] en de met accenten in
gewapend beton uitgevoerde (Geref.) Woestduinkerk (Woestduinstraat 18, De
Baarsjes; 1955, A. Meijer en J.H. van der Zee) en de voorm. (Remonstr.) Arminiuskerk
(Postjeskade 200, De Baarsjes; 1957, K.L. Sijmons).
Wijkgebouwen. Verborgen achter etagewoningen aan de straat bevinden

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

Amsterdam, Raw Aron Schuster Sjoel

zich enkele wijk- of evangelisatiegebouwen. Het voorm. wijkgebouw van de Herst.
Evang. Luth. gemeente (Frederik Hendrikstraat 13, Westerpark; 1910, H.Th. Nienaber)
is nu in gebruik als moskee ‘Sonat’. Het wijkgebouw van de Evang. Luth. gemeente
(Van Boetzelaerstraat 49-51, Westerpark; 1911, Joh. Pelser) heeft bij de ingang een
portret van Luther en daaronder de tekst ‘Het Huis Wartburg’. Verder zijn er nog
het rijzige Herv. wijkgebouw Salem van wijk IV (Planciusstraat 69-71; circa 1910),
het Herv. wijkgebouw Eltheto (Javastraat 118, Zeeburg; 1913, P.A.J. Scheelbeek),
gebouwd met vergaderzalen en bovenwoningen (nu in gebruik als moskee), en het
Herv. wijkgebouw Hebron (Polanenstraat 89-91, Westerpark; 1923, C. Kruyswijk).
Synagoges. De synagoge Tesjoengat Israël (G. Doustraat 238, De Pijp) [263]
werd in 1891-'92 gebouwd voor de Asjkenazische vereniging naar een
neorenaissance-ontwerp van E.M. Rood. De Raw Aron Schuster Sjoel van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge (Heinzestraat 1-3, Oud-Zuid) [264] kwam in 1927-'28 tot stand
naar plannen van H. Elte in samenwerking met C. van der Wilk en met A.F. Baak
als constructeur. Het in kubistisch-expressionistische vormen uitgevoerde gebouw
bevat ook een ritu-

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

182
eel bad (mikwe), een verenigingslokaal en twee bovenwoningen voor de eerste
voorzanger (chazzan) en de ondervoorzanger-koster (sjammasj). In de synagoge is
de koorgalerij in 1937 uitgebouwd tot een tweede vrouwengalerij. Atelier W. Bogtman
vervaardigde twaalf stroken gebrandschilderd glas (twaalf stammen van Israël). De
in een grote paraboolvormige nis geplaatste arke ontvangt licht door drie stroken
gebrandschilderd glas in de overwelving. In 1937 verrees in functionalistische stijl
de voorm. Lekstraatsynagoge van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge (Lekstraat 61-63,
Rivierenbuurt) [265]. Naar ontwerp van A. Elzas, winnaar van een in 1934
uitgeschreven prijsvraag, ontstond een met natuursteen bekleed gebouw in gewapend
beton met inwendig een vrouwengalerij langs drie zijden. Het gebouw dient nu als
veilinghuis (Glerum). De in 1931 gestichte Liberaal Joodse Gemeente heeft in
1964-'66 de eigen synagoge J. Soetendorpstraat 8 (Rivierenbuurt) [266] gekregen
naar ontwerp van L.H.P. Waterman. Bij dit blokvormige complex met synagogeruimte
en naastgelegen zaal horen als opvallend torenachtig element twee gewapend betonnen
pylonen met daaraan de Stenen Tafelen van Mozes.
Het logegebouw (Vondelstraat 39-41) [267] is ontstaan uit het in 1873 naar ontwerp
van P.J.H. Cuypers gebouwde bierhuis ‘Vondel’ (nr. 41) en het sinds 1893 daarmee
verbonden danspaleis ‘Huize Vondel’ (nr. 39; circa 1880). In 1903 gingen beide
panden over in handen van zeven Amsterdamse Vrijmetselaarsloges (La Bien Aimée,
La Paix, Concordia Vincit Animos, La Charité, Willem Fredrik, Nos Vincit Libertas,
Wending en Post Nubila Lux). Voor dit gezamenlijke onderkomen werd ‘Huize
Vondel’ in 1904-'05 verbouwd door W. Kromhout. Bij een ingrijpende verbouwing
in 1910-'11, naar plannen van P. Heyn, kregen de twee gebouwen als
verenigingsgebouw en conciërgewoning hun huidige aanzicht met een geheel nieuwe
gevel in rationalistische stijl. Het interieur is na 1945 opnieuw ingericht.
De voorm. vergaderzaal van de Theosofische vereniging (Tolstraat 160) [268]
werd in 1925-'26 in opdracht van C.H. van der Leeuw gebouwd naar een
functionalistisch ontwerp van J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt. De kwartronde
vergaderzaal is uitgevoerd in gewapend beton en heeft een oplopend dak met radiaal
geplaatste spanten. Toegevoegd in 1928 is het wit gepleisterde en van stalen ramen
voorziene administratiekantoor met bibliotheekgebouw (Tolstraat 154-158). Na
onteigening werd het in 1942 ingericht tot bioscoop ‘Thalia’, vanaf 1954 Cinétol
geheten (gesloten 1979). In 1984-'85 volgde verbouwing tot openbare bibliotheek.
Ziekenhuizen. Als aanvulling op het Binnengasthuis werd het Wilhelminagasthuis
[269] het tweede openbare ziekenhuis van Amsterdam. Dokter A.W.C. Berns kwam
in 1883 met het idee voor een ziekenhuis met losse paviljoens, gesitueerd nabij het
pesthuis (1634), dat sinds 1734 buitengasthuis werd genoemd (gesloopt 1936). Het
eerste bouwplan dateert uit 1886, maar pas na de verbouwing van het Binnengasthuis
(1889) kwam het nieuwe ziekenhuis in 1891-'93 tot stand naar plannen van H. Leguyt.
In rijke neorenaissance-stijl ontworpen is het H-vormige voorm. administratiegebouw
(Eerste Helmersstraat 104) met een onderdoorgang en galerijen aan de zijkanten.
Hierachter stonden haaks twee paviljoens. Verdere uitbreidingen van het toen grootste
ziekenhuis
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van Nederland volgden in 1898 (vrouwenkliniek) en 1905 (oogheelkunde). In 1925
werd het tot Academisch Ziekenhuis verheven. In sobere expressionistische stijl
kwamen hiervoor naar ontwerp van M. Messer het Pathologisch-Anatomisch
Laboratorium (A. Biemondstraat 105-111; 1927) - met reliëfvoorstelling van H.
Krop - en de Chirurgische Kliniek (WG-Plein 100-873; 1933) gereed. In 1979-'83
vertrok het ziekenhuis in fasen naar het Academisch Medisch Centrum in de Bijlmer
(zie aldaar), waarna in 1985-'89 een verbouwing en gedeeltelijke nieuwbouw van
het oude complex volgden.
Het voorm. Burgerziekenhuis (Linnaeusstraat 89) [270] werd in 1889-'91 gebouwd,
nadat in 1878 door dokter A.W.C. Berns en W.B.J. Berns-Van Rees de ‘Vereniging
het Burgerziekenhuis’ was opgericht. Het drielaagse hoofdgebouw in
neorenaissance-stijl is ontworpen door A.L. van Gendt. Na het vertrek van het
ziekenhuis naar het Flevoziekenhuis te Almere (1991) heeft men het gebouw ingericht
tot Stadsdeelkantoor Oost (1992). De Boerhaavekliniek (Teniersstraat 1) [271] met
bijbehorende ‘directeur-dokterswoning’ (Museumplein 9) kwam in 1908-'11 tot stand
naar plannen van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt in de classicistische variant van de
Nieuw Historiserende stijl. De voorm. Luth. Diaconessen Inrichting (Koninginneweg
3) [272], met kapel en L-vormig
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hoofdgebouw, werd in 1898 gebouwd als Moeder- en Ziekenhuis naar ontwerp van
C.F. Bögeholtz en A. Moen (uitgebreid 1904 en 1927-'29).
Het Burgerweeshuis (IJsbaanpad 3) [273] is in 1955-'60 gebouwd naar een
structuralistisch ontwerp van A.E. van Eyck. De basismodule van het gebouw wordt
gevormd door een vierkant bouwdeel met betonnen kolommen op de hoeken en in
het platte dak een kleine lichtkoepel.

Amsterdam, Concertgebouw

Door schakeling van deze modules is om een binnenplaats een bebouwing met
complexe plattegrond ontstaan. De binnenplaats is toegankelijk via een open arcade
in een langgerekt tweelaags bouwdeel. Op enkele hoeken staan tweelaagse paviljoens.
Het complex is in 1990 inwendig verbouwd.
Het Concertgebouw (Van Baerlestraat 98) [274] ontstond op initiatief van een
daartoe in 1881 opgerichte commissie. De in 1882 uitgeschreven besloten prijsvraag
werd gewonnen door A.L. van Gendt (plan 1882-'83), waarna het gebouw tot stand
kwam in 1883-'86 (opening 1888). Het in internationale neoclassicistische en
eclectische stijl ontworpen Concertgebouw heeft een halfronde achterbouw, vier
hoekpaviljoens (met trappen) en een tempelfront met in het timpaan een
gebeeldhouwde allegorie op de muziek (Joh. Franse). De kleine ovale concertzaal
heeft dezelfde afmetingen als die in Felix Meritis. De grote concertzaal biedt plaats
aan tweeduizend toeschouwers en heeft een kapconstructie met vakwerkspanten en
trekstaven, die door een cassetteplafond aan het oog wordt onttrokken. Sinds 1891
bevat de zaal een Maarschalkerweerd-orgel. Op verzoek van W. Mengelberg (dirigent
van 1895 tot 1945) heeft men in 1899 het orkestpodium verlaagd voor een betere
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akoestiek. Naar plannen van P. de Bruijn is in 1985-'88 aan de zuidzijde een
uitbreiding aan de zaal ‘gehangen’.
Rijksmuseum (Stadhouderskade 42) [275]. Aan de basis van dit gebouw staat de
oprichting van een Commissie tot Stichting van een Museum Koning Willem I (1862).
De eerste uitgeschreven
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prijsvraag (1863) leverde geen winnaar op, maar P.J.H. Cuypers werd tweede. Nadat
de gemeente Amsterdam in 1873 had toegezegd haar schilderijenverzameling in
bruikleen te geven, was er een uitgebreider ontwerp nodig. De daaropvolgende tweede
prijsvraag (1875) werd wel gewonnen door Cuypers, die vervolgens één van zijn
twee ingediende plannen uitwerkte tot het huidige gebouw. Dit tussen 1876 en 1885
verwezenlijkte museum kreeg een middenvleugel met onderdoorgang en aan
weerszijden twee door vleugels omgeven binnenplaatsen. Aan de zuidwestkant
bouwde men een bibliotheekuitbouw met ijzeren galerijen. De binnenplaatsen voorzien van glazen kappen met vakwerkconstructies (sikkelspanten en trekstaven)
- boden onderdak aan gipsafgietsels (westzijde) en de afdeling geschiedenis
(oostzijde). Naast de overwelfde zalen van de begane grond werden kopieën gebouwd
van onder meer de crypten van de kerken te Deventer en Maastricht. Op de verdieping
richtte men een kopie in van de Aduardkapel. De bel-etage bevat een voorhal, een
eregalerij en een Rembrandtzaal. De om de binnenplaatsen lopende enfiladen van
zalen zijn aan de voorzijde voorzien van kabinetten.
Het front van het Rijksmuseum heeft een sterk geaccentueerde middenpartij met
onderdoorgang en twee torens. Voor de vormgeving baseerde Cuypers zich op de
midden-16de-eeuwse Nederlandse architectuur, die we nu vroege renaissance noemen
en die nog sterk op gotische constructies en vormen leunde. In de pers werd het
geheel, samen met het beeldprogramma, vaak als ‘te gotisch’ afgeschilderd. Voor
het uitgebreide beeldprogramma, dat gelezen kan worden als een nationale eretempel
voor geschiedenis en kunst, werkte Cuypers samen met V. de Stuers en J.A.
Alberdingk Thijm. Dit programma werd uitgevoerd door B. van Hove en F.
Vermeylen (beeldhouwwerk), G. Sturm (tegeldecoraties en schilderkunst) en W.
Dixon (gebrandschilderde ramen). Naar aanleiding van een discussie over de
belichting van het Rijksmuseum voegde men in 1906 aan de zuidzijde van de
eregalerij de met zijlicht uitgevoerde Nachtwachtuitbouw toe. Een naar ontwerp van
Sturm op geëmailleerde lava gemaakt geveltafereel van de leerlingen van Rembrandt
werd hierdoor aan het zicht onttrokken. In 1925 keerde de Nachtwacht naar zijn oude
plek terug.
Na 1945 zijn inwendig de meeste decoraties overgeschilderd en heeft men de
binnenplaatsen volgebouwd (1962 en 1969 door C. Elffers en F.A. Eschauzier). De
eregalerij is in 1984 gerenoveerd (W.G. Quist). Van 2004 tot 2008 wordt het museum
ingrijpend verbouwd tot ‘Het Nieuwe Rijksmuseum’. Daarbij zijn de architecten A.
Cruz en A. Ortiz, de restauratiearchitect G.W. van Hoogevest en de expositiearchitect
J.M. Wilmotte betrokken.
Bij het museumcomplex behoort de gelijktijdig gebouwde directeursvilla (nu
kantoorgebouw) en aan de oostzijde daarnaast de tekenschool of Rijksschool voor
tekenonderwijzers en kunstnijverheid (1890, uitgebreid 1924). De in 1888 gesloopte
Franeker Ockingastins vormt de basis van het in 1890-'98 aan de zuidwestzijde
opgetrokken fragmentengebouw, waar ook scheibogen van de Kleine Kerk te Edam
(15de eeuw) staan opgesteld en diverse andere bouwfragmenten zijn ingemetseld.
De aangrenzende tuin kreeg een invulling met ‘verschillende nabootsingen van
Hollandsche tuin-architectuur’. Hier bevinden zich niet alleen het tuinhuis van
Keizersgracht 585 (1731), maar ook enkele pilasters van het Haagse Huygenshuis
(1634) en de waterpoort van Gorinchem (1642). Bij de tuiningang staan ruggelings
de Heerepoort uit Groningen (1621) en de Bergpoort uit Deventer (1619). Tegen het
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fragmentengebouw staat de door J.Th.J. Cuypers ontworpen Druckervleugel (1909,
uitgebreid 1919).
Het Stedelijk Museum (P. Potterstraat 13) [276] werd in 1891 gesticht uit een
legaat van S.A. de Bruyn, douairière Lopez Suasso, onder meer als huisvesting voor
de kunstcollectie van S.A. Lopez Suasso-De Bruyn en voor de ‘Driejaarlijksche
Tentoonstelling van werken van Levende Meesters’. Het museum verrees in 1891-'95
naar een rijk neorenaissance-ontwerp van stadsarchitect A.W. Weissman als
tegenhanger van het Rijksmuseum, dat te gotisch werd bevonden en te nauwe
openingen en een gebrekkige belichting zou hebben. Na een buitenlandse studiereis
koos Weissman voor een ruime entree met centrale trap, uitkomend op een erezaal.
De beide vleugels kregen gekoppelde zalen met bovenlicht en op de hoeken hoekzalen
en kabinetten aan voor- en achterzijde. De op het maniërisme geïnspireerde buitenzijde
met hoekpaviljoens, diverse Vlaamse dakerkers en een middenpartij met risaliet en
trapgevel werd in 1912-'24 voorzien van beelden van Amsterdamse architecten en
kunstenaars, zoals Hendrick de Keyser (E. Jacobs), Pieter Aertsen en Joost Jansz
Bilhamer (T. van Reijn), Jacob van Oostsanen (B. Ingen Housz), Jan van der Heyden
(C. Demmink), Thomas de Keyser (C. Vos) en Jacob van Campen (A. Hesselink).
Het interieur, waarin gekleurde steensoorten waren gebruikt, was in 1938 onder
conservator W. Sandberg al voornamelijk wit geworden.
Aan de zijde van de Van Baerlestraat is in 1954 met een legaat van E. vom Rath
de Nieuwe Vleugel ontstaan naar ontwerp van de Dienst Publieke Werken (J.
Sargentini en J. Leupen) en F.A. Eschauzier (interieur). Een plan voor de nog te
verwezenlijken uitbreiding is gemaakt door bureau Benthem & Crouwel.
Het Koloniaal Instituut en Koloniaal Museum, nu Koninklijk Instituut voor de
Tropen en Tropenmuseum (Mauritskade 62-64) [277], werd in 1910 gesticht op
initiatief van H.F.R. Hubrecht en J.T. Cremer, oudminister en directeur van de
Nederlandsche Handelmaatschappij. In het gebouw zou tevens de collectie van het
in 1871 in Paviljoen Welgelegen te Haarlem gevestigde Koloniaal Museum worden
ondergebracht. Het eerste plan (1912) door J.J., M.A. en J. van Nieukerken werd
door de schoonheidscommissie afgewezen. In 1914-'16 werd desondanks begonnen
met de bouw van dit in rijke late neorenaissance-stijl uitgevoerde gebouw. Door
materiaalschaarste kon een eerste gedeelte pas in 1923 in gebruik worden genomen
en in 1926 volgde de algehele opening. De in 1916 ingestelde Commissie voor de
Symboliek bedacht een uitbundige decoratie met wapens, allegorische figuren,
voorstellingen van godsdiensten en culturen, en afbeeldingen van geleerden en
ontdekkingsreizigers. Dit programma werd uitgevoerd
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door J.L. Vreugde (beelden) en W.O.J. Nieuwenkamp (reliëfs). Het westelijke
bouwdeel met ingang en tweetorenfront biedt plaats aan het hoofdgebouw met
bibliotheek en een aula met ziende dakstoel en veel beeldhouwwerk (W.M. Retera).
De in twaalf soorten marmer uitgevoerde entreehal (ontwerp E. Quagligno) is voorzien
van een wandschildering (H. Paulides) en bustes van de stichters (T. Dupuis). In het
aan de oostzijde aansluitende gebogen bouwdeel bevond zich het handelsmuseum.
Het vierkante gebouw met lichthof en monumentaal trappenhuis aan de oostzijde is
het museumgebouw. Het gehele complex is gerestaureerd in 1967-'73, waarbij aan
de achterzijde een logeergebouw (1967, Tj. Dijkstra) is toegevoegd, nu hotel.
Het voorm. Scheepvaartkundig Museum (C. Schuytstraat 57) [278], een in
verstrakte expressionistisch stijl uitgevoerd tweelaags pand met hoge kap, kwam in
1917-'18 tot stand naar ontwerp van G.F. La Croix. Het diende als huisvesting van
de in 1913 als uitvloeisel van de Eerste Nederlandse Tentoonstelling op
Scheepvaartgebied (E.N.T.O.S.) ontstane collectie. Tot de stichters behoorden
Amsterdamse rederijen. Het museum werd in 1922 geopend en kreeg in 1929 een
glazen overkapping. De collectie is in 1972 verhuisd naar 's Lands Zeemagazijn op
Kattenburg. Het gebouw dient sinds 1981 als veilinggebouw (Christies).
Het Van Gogh museum (P. Potterstraat

Amsterdam, Koninklijk Instituut en Koloniaal Museum

7) [279] is in 1964-'73 gebouwd voor de aan het beheer van de staat toevertrouwde
collectie van de neef van de kunstenaar, ir.dr. V.W. van Gogh. Het ontwerp van
G.Th. Rietveld (1964) is uitgevoerd door J.F.H. van Dillen en afgemaakt door J. van
Tricht. Het museum bestaat uit kubusvormige volumes met gesloten gevelvlakken
en een glazen trappenhuis (Museumpleinzijde). Het interieur bevat een grote vide
met open trappenhuis en aangrenzende zalen. Het museum is in 1995 uitgebreid naar
ontwerp van K. Kurokawa met een vrijstaand halfrond gebouw met verzonken
cirkelvormige vijver.
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Het voorm. politiebureau nr. 38 (Spaarndammerstraat 612-626) is een
tweelaagspand uit 1887 naar een sober ontwerp met neorenaissance-details van de
Dienst Publieke Werken.
Het Huis van Bewaring II (Havenstraat 6) [280], nu P.I. de Stadspoort, werd in
1888-'91 gebouwd naar een ontwerp met neoclassicistische details van W.C.
Metzelaar. Deze grote cellulaire gevangenis heeft een kruisvormig plan met drie
vierlaagse cellenvleugels en een vierde vleugel met centrale hal en cellulaire kerk.
Het voorm. raadhuis van Nieuwer-Amstel (Amsteldijk 67) [281] kwam in
1889-'92 tot stand als een rijzig tweelaags pand met souterrain, ingangsrisaliet,
trapgevel en een opengewerkte achtkantige dakruiter. Het rijke
neorenaissance-ontwerp van R. Kuipers - geïnspireerd op het vroeg-17de-eeuwse
stadhuis van Bolsward - werd uitgevoerd onder leiding van W.J. de Groot. Het
beeldhouwwerk is van B. van Hove. Met de annexatie van Nieuwer-Amstel door
Amsterdam verviel al in 1896 de oorspronkelijke functie, waarna het in 1912 tot
gemeentearchief werd ingericht met aan de Tolstraat een depotgebouw in aangepaste
stijl. Aan de noordzijde is in 1985 een uitbreiding verwezenlijkt.
Brandweerkazernes. De voorm. brandweerkazerne Van Baerlestraat 35-37 [282]
werd in 1890 gebouwd

Amsterdam, Raadhuis van Nieuwer-Amstel
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naar plannen van de dienst gemeentewerken van Nieuwer-Amstel als een tweebeukig
diep pand met trapgevels in neorenaissance-stijl. Na annexatie van dat deel van de
gemeente Nieuwer-Amstel kwam in 1896-'97 de grotere brandweerkazerne
Honthorststraat 25-27 [283] tot stand naar een ontwerp van H. Leguyt (Dienst
Publieke Werken). Dit in helder rode baksteen opgetrokken neorenaissance-gebouw
staat overhoeks op het perceel om aan de voorzijde ruimte te bieden voor de
brandweerwagens. Boven de drie rondboogingangen in het midden staat: ‘Brandweer’.
Het voorm. hulppostkantoor Spaarndammerplantsoen 140 [284] ligt op de scherpe
hoek met de Zaanstraat en kwam in 1918-'20 tot stand naar plannen van M. de Klerk,
samen met de opvallende aansluitende woonbebouwing (het ‘schip’). De uitbundige
expressionistische stijl zet zich voort in het nu als museum dienende interieur. In de
directe omgeving staan diverse voorbeelden van straatmeubilair in expressionistische
stijl, waaronder een brandmelder (1927), een postgirobus, een reclamezuil en een
‘krul’ (urinoir).
De openbare leeszaal en bibliotheek Coöperatiehof 14-16 werd in 1927 gebouwd
naar een expressionistisch ontwerp met strokenvensters van de Dienst Publieke
Werken. Boven de ingang zit een gevelsteen met een afbeelding van boeken.
Scholen voor lager onderwijs. Het schoolbesluit van 1880 leidde tot 1900 tot de
bouw van ruim dertig openbare lagere schoolgebouwen in de gehele stad. Alle scholen
voor Gewoon Lager Onderwijs werden ontworpen door de Dienst Publieke Werken.
In neoclassicistische stijl en met veel rondbogen uitgevoerd is de hoekschool Eerste
Jacob van Campenstraat 59 (1882) [285], die vrijwel identiek is aan de school
Molenpad 15-17 in de binnenstad. De gepleisterde eclectische school Van
Oldebarneveldtstraat 42 (1882) is een opvallend rijk gedetailleerde meisjesschool
derde klasse. De eerste en tweede klasse van de Amsterdamse schoolindeling werden
als burgerschool bezocht door de hogere standen. Voor een school derde klasse
hoefde minder schoolgeld te worden betaald. In de architectuur is dit verschil
bijvoorbeeld zichtbaar bij de school eerste klasse Tweede Van Swindenstraat 208
(1891-'93) [286], uitgevoerd in rijke neorenaissance, en de aan de andere kant van
het bouwblok gelegen en soberder vormgegeven school derde klasse P.
Nieuwlandstraat 93-95, die overigens wel een zandstenen neorenaissance-poortje
heeft. Deze scholen delen de tussengelegen speelplaats. Voorbeelden van andere
scholen in neorenaissance-stijl zijn Nassaukade 327 (1884-'85), Potgieterstraat 34
(1885-'86), De Wittenstraat 27-43 (1892) en de rijker uitgevoerde eerste-klasse-school
Mauritskade 23 (1892) [287]. Voor de gemeente Nieuwer-Amstel ontwierp W.J. de
Groot de school R. Hartstraat 1 (gymzaal 1903). Chaletstijldetails vertoont het
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schoolgebouw Van Ostadestraat 101 (1900). Ook Rustenburgerstraat 246 (1903)
en Ruysdaelstraat 67-69 (1903) zijn vergelijkbare drielaagse ‘schoolkastelen’. Voor
het katholieke onderwijs kwamen de St.-Barbaraschool voor Meisjes (Eikenplein
1-5; 1889, J. Margry), de St.-Laurentiusschool voor Jongens (Eikenweg 5a-9;
1891-'92, A.C. Bleijs) en de scholen Kanaalstraat 147-149a (1906, C.P.W. Dessing)
en P. de Hoochstraat 80 (1911, P.J. de Jongh) tot stand. Ontworpen in Nieuw
Historiserende stijl is de drielaagse Chr. lagere school Brederodestraat 108 (1910,
C.B. Posthumus Meyjes).
De bewaarscholen of scholen voor voorbereidend onderwijs vallen minder op. Uit
1911 dateert de hoekschool voor kleuters Pontanusstraat 278. Sober van vorm zijn
de R.K. St.-Catharina Frobelschool (Rijnstraat 113-115; 1926-'28, J. Duncker) en
de school voor Chr. voorbereidend onderwijs (W. Schoutenstraat 6; 1931-'33, J.H.
van der Veen). Wel opmerkelijk is de in functionalistische stijl met balkons en
dakterras gebouwde Montessori kleuterschool (A. Dürerstraat 36; 1934-'35, W. van
Tijen, M.A. Stam en C.I.A. Stam-Beese).
Na de schoolwet van 1920 verrezen in tien jaar tijd ongeveer honderdvijftig scholen
in de hele stad, merendeels voor het Gewoon Lager Onderwijs. Deze scholen werden
bij voorkeur paarsgewijs gebouwd met een gemeenschappelijke gymzaal (vaak in
het midden). De Dienst Publieke Werken leverde hiervoor ontwerpen in
expressionistische stijl. Voorbeelden van dergelijke ‘schoolpaleizen’ met een
indrukwekkende expressionistische gevel zijn de gekoppelde dubbele scholen J.
Maijenstraat 11-13 en 15-17 (1925-'26, N. Lansdorp) [288]. Achter het hoger
opgetrokken middendeel van de dubbele school Meerhuizenplein 4-4a (1926) gaat
het gymlokaal schuil. Andere goede voorbeelden
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van dubbele scholen zijn Hygieaplein 40 (1921), Corantijnstraat 2-4 (1923) [289],
Hygiëaplein 8-10 (1924), Jekerstraat 84-86 (1926-'27) en Roerstraat 91-93 (1930).
Voorbeelden van enkele scholen zijn F. Versterstraat 11 (1931, G.A. Roobol) en de
op een hoek gebouwde U.L.O.-school (C. Krusemanstraat 10; 1920-'21, Th.R.
Luycken).
Voor het bijzonder onderwijs kwam de Chr. lagere school Speerstraat 6 (1923,
E.A.C. Roest) [290] tot stand op een licht gebogen plattegrond en met een halfronde
erker boven de ingang. Een vergelijkbare erker heeft de dubbele Chr. lagere school
Amaliastraat 5 (1923-'35, Th. Groenendijk en Th.J. Lammers). De voorm. Talmud
Tora (Tweede Boerhavestraat 7; 1922-'25), een Isr. school voor uitgebreid lager
onderwijs, is gebouwd naar een expressionistisch ontwerp van J.S. Baars. C.
Kruyswijk ontwierp zowel de interessante Chr. lagere school Orteliusstraat 28
(1930-'31) als de Luth. lagere school Uiterwaardenstraat 263 (1934).
Opmerkelijke naoorlogse scholen zijn de - op een binnenplaats gelegen langgerekte houten Finse school (Uiterwaardenstraat 60a; 1949) en de door H.
Hertzberger ontworpen structuralistische gebouwen van de Montessorischool

Amsterdam, Derde H.B.S.

(Apollolaan 164; 1980-'83) en de lagere school De Evenaar (Ambonplein 59; 1986).
De Openluchtschool (Cliostraat 36-40) [291] neemt een bijzondere plaats in de
scholenbouw in. Het gebouw diende door een maximale toetreding van licht en lucht
de gezondheid van de schoolkinderen te verbeteren. De school kwam in 1927-'30
tot stand naar een functionalistisch ontwerp van J. Duiker en B. Bijvoet (aangepast
1985-'86). Achter een poortgebouw met schoolhoofden conciërgewoning staat
overhoeks op de binnenplaats het in gewapend beton opgetrokken vierlaagse
schoolgebouw met aangebouwde gymnastiekzaal. De drie verdiepingen hebben elk
twee lokalen met grote stalen vensters en een als ‘buitenklas’ bedoelde
openluchtwerkruimte. Op het platte dak zijn ook twee buitenlokalen ingericht.
Scholen voor middelbaar onderwijs. Naar ontwerp van J.Th.J. Cuypers kwam
in 1895 het R.K. St.-Ignatiuscollege (Hobbemakade 51-53) tot stand als katholieke
Hogere Burger School (H.B.S.) met een convent voor de lesgevende paters. Dit
gebouw met kenmerkende toren en kapel is in 1912 uitgebreid en later verbouwd
ten behoeve van het huidige Montessorilyceum. De eerste openbare middelbare
school buiten de Singels was de Derde H.B.S. (Mauritskade 58-59; 1904, H. Leguyt)
[292], een V-vormig gebouw met rationalistische details en later aangebouwde
vleugel. De in een knik in de straat gelegen voorm. Vijfde H.B.S. (Zocherstraat 23-25;
1916) biedt vanuit de lokalen uitzicht op het Vondelpark. Gelijktijdig gebouwd zijn
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de Eerste Chr. H.B.S. (Moreelsestraat 21; 1912, E.A.C. Roest) en de in ‘Um 1800’-stijl
ontworpen - en op een rijzig woonhuis gelijkende - voorm. Chr. H.B.S. voor Meisjes
(G. Metsustraat 7; 1912, C.B. Posthumus Meyjes), nu Sweelinck College. De
schoolwet van 1917 maakte ook de bouw van lycea mogelijk, waarin H.B.S.,
gymnasium en middelbare meisjesschool werden gecombineerd. Een voorbeeld is
Het Amsterdams Lyceum met rectorswoning (Valeriusplein 13-15; 1918-'20, H.A.J.
en J. Baanders) [293], uitgevoerd in verstrakte expressionistische stijl in een
bijzondere stedenbouwkundige situatie, waarbij de hoofdvleugel over de
onderdoorgang van het Valeriusplein is geplaatst. Een T-vormige plattegrond en een
klokkentoren op de kruising heeft de H.B.S. voor Meisjes (G. van der Veenstraat 99;
1929-'30) [294], ontworpen door N. Lansdorp (Dienst Publieke Werken) in
zakelijk-expressionistische stijl. In dezelfde stijl ontwierp hij het Vossiusgymnasium
(Messchaertstraat 1; 1931-'32) [295], een U-vormig gebouw met ranke toren boven
de ingang en met een

Amsterdam, Amsterdams Lyceum
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beeld van Erasmus (H. Krop). Vergelijkbaar in stijl, maar uitgevoerd met veel rijker
beeldhouwwerk (H. Krop) is de voorm. Driejarige H.B.S. (P.L. Takstraat 34; 1921-'24,
AJ. Westerman, D.P.W.; beeldhouwwerk vernieuwd 2005) [296], nu Berlage
Scholengemeenschap. Een E-vormige plattegrond en een kapel in het verlengde van
de ingangspartij heeft het sober vormgegeven drielaagse R.K. Lyceum voor Meisjes
(R. Vinkeleskade 53; 1925, P.B.M. Hendrix) [297]. Iets verderop staat het openbare
Lyceum voor Meisjes (R. Vinkeleskade 62; 1925-'26, B.A. Lubbers, D.P.W.) in
zakelijkexpressionistische stijl met zwierige details (ingangspartij).
Academiegebouwen. De voorm. Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
(Stadhouderskade 86) [298] kwam in 1872-'75 tot stand voor deze in 1817 gestichte
instelling. B. de Greef ontwierp een eclectisch gebouw met hoog souterrain en
bel-etage. De op het noorden georiënteerde zalen kregen grote omlijste vensters. Aan
de achterzijde kwam in 1883 een uitbouw tot stand. In 1967 volgde de verhuizing
naar de Gerrit Rietveld Academie (F. Roeskestraat 96) [299]. G.Th. Rietveld heeft
in 1957 het ontwerp gemaakt voor dit Instituut voor Kunstnijverheid dat na zijn dood
naar hem is vernoemd. Deze uiteindelijk in 1964-'67 onder leiding van J.F.H. van
Dillen en J. van Tricht gebouwde school bestaat uit een hoofdgebouw met lokalen,
aula en gymnastiekzaal - voorzien van glazen vliesgevels - en een L-vormige aanbouw
met werkplaatsen. Een tweede L-vormige aanbouw is rond 1970 toegevoegd en in
2004 uitgebreid met hoogbouw van bureau Benthem & Crouwel.
Overige scholen. In chaletstijl verrees in 1894-'95 de voorm. Amsterdamsche
Huishoudschool (Zandpad 5) [300], een rijzig pand naar plannen van C.B. Posthumus
Meyjes met een in 1952 toegevoegde gymnastiekzaal. Het gebouw is in 1974 als
jeugdherberg ingericht. De voorm. Nieuwe Huishoudschool (G. Metsustraat 8; 1907,
J.H.W. Leliman) [301] is een drielaags pand met rationalistische details en een
zolderopbouw in pseudo-vakwerk. H.P. Berlage ontwierp in rationalistische stijl de
voorm. Dagteeken- en Kunstambachtschool voor Meisjes (G. Metsustraat 16;
1908-'10) [302], een tweelaags pand met de ingang in een portiek. De twee
laatstgenoemde scholen zijn nu in gebruik als Centraal Laboratorium voor Onderzoek
van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap. In rationalistische stijl bouwde men ook
de forse vierlaagse Derde Ambachtsschool (Timorplein 21; circa 1910) [303] met
torenvormig hoekaccent. Uit dezelfde tijd is de voorm. R.K. Handelsschool (Waldeck
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Pyrmontlaan 23; 1912, E. Breman). Het overwegend drielaagse gebouw van de
Tweede Openbare Nijverheidsschool (E. Wolffstraat 2; 1914) [304] is ontworpen
door de Dienst Publieke Werken. A.J. Westerman van die dienst ontwierp in
zakelijk-expressionistische stijl de Tweede Openbare Handelsschool (P.L. Takstraat
33; 1923) en de op een vijfhoekig terrein gebouwde Vierde Ambachtsschool
(Postjesweg 1; 1921-'23, beeldhouwwerk H. Krop) [305]. Van zijn collega N.
Lansdorp is het ontwerp van de voorm. M.T.S.-Bouwkunde (Dongestraat 8-12; 1930)
[306], een licht gebogen drielaags pand met torens op de hoeken. Expressionistische
details vertoont het Conservatorium (Bachstraat 3-7; 1931, P. Vorkink) [307]. Dit
drielaagse gebouw wordt geflankeerd door een trappenhuis en een grote muziekzaal.
Uitgevoerd als halschool met overkragende verdieping is de naoorlogse voorm.
School voor Banketbakkers (Wibautstraat 220; 1956-'57, W.A. Ulrich en B.J.F.
Kamphuis) [308]. De gecombineerde Chr. lagere en middelbare technische school
Patrimonium (Vrolikstraat 8; 1956-'57, J.B. Ingwersen en C. de Geus) [309] heeft
een op bakstenen pylonen staand vierlaags lesgebouw in de trant van Le Corbusier,
met
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in schokbeton uitgevoerde raamelementen en een betonplastiek (P.C. Eecen).
Het voorm. blindeninstituut met internaat (Vossiustraat 56-74a) [310] werd als
instelling in 1808 opgericht door de ‘Amsterdamsche Broederschap van de Vier
Vrijmetselaarsloges’. Een besloten prijsvraag voor een nieuw gebouw werd in 1885
gewonnen door G.B. en A. Salm met een eclectisch ontwerp met romaanse en gotische
details. De gevel van het brede drielaagse gebouw met souterrain kreeg de tekst:
‘Lux in Tenebris’ (Licht in de Duisternis). In 1932 verhuisde het instituut naar Huizen,
het Amsterdamse gebouw bevat nu appartementen.
Het voorm. Ontleedkundig Laboratorium (Mauritskade 61) [311] is een
U-vormig tweelaags pand met rationalistische elementen en hoeken middenrisaliet,
gebouwd in 1908-'09 naar ontwerp van J.B. Springer voor de faculteit Biologie van
de Universiteit van Amsterdam. Na de verhuizing van de oorspronkelijke collectie
(Museum Vrolijk) naar het Academisch Medisch Centrum is hier sinds 1988 de in
1838 gestichte zoölogische collectie van Artis ondergebracht (vanaf 1892 onder
beheer universiteit).
Vrije Universteit (V.U.) [312]. Deze universiteit - vrij van kerk en staat, en alleen
gebonden aan het woord van God - werd in 1880 opgericht door A. Kuyper, die zelf
hoogleraar theologie en letteren werd. Men betrok in 1884 het huis Keizerstraat 162
(verbouwing J.W. Meijer), dat in de eerste jaren diende als onderwijsgebouw en
hospitium (internaat). Dit gebouw is tot 1968 door de V.U. gebruikt. In 1916 kwam
voor de ‘Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag’ het
Physiologisch Laboratorium (Valeriusplein 11) tot stand als een drielaags pand in
expressionistische stijl naar ontwerp van J. Groenendijk en Th.J. Lammers.
Aansluitend verrees in 1930-'33 het Natuur- en Scheikundig Laboratorium (De
Lairessestraat 174) naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van B.T. Boeyinga
en constructeur I.J. Kranenburg. Dit gebouw met zijn kenmerkende
sterrenwachtkoepel is in 1951-'52 in aangepaste stijl verhoogd. In 1953 heeft men
de gehele universiteit naar Buitenveldert verplaatst (zie Amsterdam-Buitenveldert).
Woonhuizen. Door de intensieve latere bebouwing zijn in de ring van Amsterdam
weinig pre-stedelijke panden bewaard gebleven. Een uitzondering vormen de diepe
huizen Overtoom 411-431 uit 1727, oorspronkelijk behorend bij een pottenbakkerij.
Uit dezelfde periode dateert het kleine 18de-eeuwse buitenhuis of speelhuis
Bellamystraat 80 met vroeg-18de-eeuwse details en een midden-19de-eeuwse
buitenbepleistering. Het verschil tussen het polderniveau en de later opgehoogde
omgeving is goed te zien bij het gepleisterde dwarse huis Rustenburgstraat 8 (1893).
Tijdens de bouw lag het nog in de gemeente Nieuwer-Amstel, net als de door A.L.
van Gendt in neorenaissancestijl ontworpen eenlaagse arbeiderswoningen
Diamantstraat 1-15 en 2-24 (1889).
Wegens de vele monumentale woonhuizen is het net als voor de binnenstad ook
voor de ring - bestaande uit de 19de-eeuwse Ring en de aansluitende Gordel 20-40
- onmogelijk om alle belangrijke panden te behandelen, laat staan om in te gaan op
de bebouwing van na 1945 of op
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de stadsvernieuwing. Daarom is ervoor gekozen om de villa's, de
appartementengebouwen en de volkswoningbouw af te splitsen, de rest in hoofdlijnen
te behandelen en de naoorlogse woningbouw aan anderen over te laten.
19de-eeuwse huizen
Na de uitbreidingsplannen van 1866 (J.G. van Niftrik) en 1875 (J. Kalff) ontstond
de eerste planmatige woningbouw in de Pijp, waaronder kort na 1875 drielaagse
etagewoningen in de Ferdinand Bolstraat, al snel gevolgd door de meer gebruikelijke
vierlaagse etagewoningen, zoals Quellijnstraat 15-25 (1879, F. Heineke), of de
etagewoningen met portiek-ontsluiting Van Ostadestraat 148-154 (1902, N.F. van
Ruth). Naast deze woningtypen komen ook gestapelde woningen voor, waarbij beide
woningen over twee bouwlagen beschikken, zoals bij F. van Mierisstraat 55-61
(1909, H. van der Schaar). Ruysdaelkade 43 (1876, Z. Deenik) is een vroeg - en voor
de Amsterdamse ring uitzonderlijk - voorbeeld van een tweelaags woonhuis in
eclectische vormen.
Bij de ‘slurf’ van het Vondelpark verre-
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zen de eerste ruimer opgezette huizen. Rond 1873 kwamen de gepleisterde
herenhuizen Vondelstraat 47-49 tot stand naar een ontwerp van J.H. Schmitz in
eclectische vormen (wenkbrauwen) met neogotische elementen (kantelen). En aan
de zuidzijde ontstonden de huizen P.C. Hooftstraat 83-93 (1874, J. Servais), die later
tot winkels zijn verbouwd. Eclectisch zijn ook de oorspronkelijk vijftien forse
vierlaagse herenhuizen Vossiusstraat 1-15 (1879, I. Gosschalk) en het op Franse
voorbeelden georiënteerde dubbele herenhuis Stadhouderskade 40-41 (1883) met
zinken dakvensters. In een op de Franse (neo)renaissance geïnspireerde stijl ontwierp
A.L. van Gendt het herenhuis Vondelstraat 13 (1880). Opmerkelijk is de groep van
drie etagewoningen van het zogeheten Huis met de Kabouters (Ceintuurbaan 251-255;
1884, A.C. Boerma), uitgevoerd in rijke chaletstijl met neogotische en
neorenaissance-elementen en met veel decoratief beeldhouwwerk, waaronder op de
dakrand twee groene kabouters die elkaar een bal lijken toe te gooien. Eveneens
opmerkelijk zijn De Zeven Landen (R. Visscherstraat 20-30a; 1894, Tj. Kuipers).
Deze zeven buurpanden hebben elk een specifieke stijl, te weten van links naar

Amsterdam, Hillehuis

rechts: Engeland (landhuisstijl), Nederland (neorenaissance), Rusland (oosters), Italië
(palladiaans-classicistisch), Spanje (moors), Frankrijk (16de-eeuwse renaissance)
en Duitsland (neogotiek). Met neorenaissance-elementen ontwierp Ed. Cuypers het
Witsenhuis (Oosterpark 82-82a; 1884, gerestaureerd 2003). In dit atelier-gebouw oorspronkelijk met hoge begane grond maar later voorzien van een tussenvloer werkten schilders als G.H. Breitner, J. Israels en W. Witsen, evenals diverse dichters
en schrijvers. Andere voorbeelden van rijkere huizen in diverse varianten van de
neorenaissance-stijl zijn de gestapelde woningen Nassaukade 112-115 (1880-'81, C.
Hellingman) en Amsteldijk 74-79 (1887, Ed. Cuypers), en de etagewoningen
Nassaukade 110-111 (1881, A. Lubbers en E. Möller), Stadhouderskade 130-134
(1882, J. de Haan; met kariatiden), Nassaukade 83-84 (1887, E. Breman) en
Weesperzijde 24-28 (1887-'88, A. Salm). Voor Bouwmaatschappij ‘De IJsbreker’
ontwierp A.L. van Gendt de herenhuizen Weesperzijde 32-33 (1884) en het café met
bovenwoningen Weesperzijde 23 (1885). Nog in een zelfde traditie, maar dan met
vakwerktopgevels, verrezen in 1911 de vijf herenhuizen J. Vermeerstraat 37-45 met
aansluitend de hoekvilla Teniersstraat 6, alle naar ontwerp van P. van Dijk.
20ste-eeuwse huizen
Tot de vroege woon- en winkelpanden in de ring behoren de panden Hobbemastraat
4-8 (1904), die H.P. Berlage voor verzekeringsmaatschappij ‘De Algemeene’ ontwierp
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in rationalistische vormen en met overhoekse erkers. Het door M. de Klerk voor
bouwondernemer K. Hille ontworpen Hillehuis (N. Maesstraat 32-34/Metsustraat
22-34; 1911-'12) is een vroeg voorbeeld van het expressionisme of de ‘Amsterdamse
School’. Andere voorbeelden hiervan zijn de vijf geschakelde woningen J.J.
Viottastraat 36-42 (1917, G.F. La Croix), de eengezinswoningen De Lairessestraat
142-172 (1919-'21, H.L. de Jong) en de gestapelde woningen Heinzestraat 15-23
(1921-'22, P.L. Kramer). Kramer ontwierp ook Huize de Windroos (Okeghemstraat
25), bestaande uit vijf grote appartementen met gebogen muurvlakken, laddervensters
en een dakaccent. Opmerkelijk zijn ook de door De Klerk ontworpen
expressionistische huizenblokken Vrijheidslaan 10-50 (1921-'22) met verspringende
balkons die verticaal worden gekoppeld door veelhoekige laddervensters. Eveneens
opvallend zijn de herenhuizen

Amsterdam, Woonhuizen Hacquartstraat 6-28
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Hacquartstraat 6-28 (1921-'24, F.A. Warners) met gepleisterde gevels en zwart-witte
tegels, ook wel de ‘dobbelsteen-woningen’ genoemd. In de loop van de jaren twintig
verrezen grotere complexen met steeds verder verstrakte expressionistische vormen,
overgaand in zakelijk-expressionistische vormen. Dit is onder meer te zien bij
Bellamystraat 117-123 (1918, G.F. La Croix), Mauvestraat 2-14 (1922, Tj. Kuipers
en A. Ingwersen), J. Evertsenstraat 20-46 (1924-'25, J.M. van der Mey), J.
Evertsenstraat 52-140 (1925-'27, J.F. Staal) en de etagewoningen R. Hartstraat 4-10
(1928, B. van den Nieuwen-Amstel). Daarnaast verrezen als onderdeel van de gesloten
blokken in het Plan Zuid van Berlage geaccentueerde bouwdelen bestaande uit een
winkelgalerij met bovenwoningen, zoals Vrijheidslaan 90-100 en 91-101 (1923-'24,
C. Kruyswijk) voor de N.V. Exploitatie Maatschappij ‘Rudolf’ en het woon- en
winkelcomplex Maasstraat 65-85 (1929, G.J. Rutgers) voor de N.V. ‘Waalmond II’.
Rond het Hoofddorpplein ontwierpen J.M. van der Mey en J.J.B. Franswa in 1928-'30
ook dergelijke woon- en winkelcomplexen. In de wijk De Baarsjes liet
Exploitatiemaatschappij ‘De Hoofdweg’ de etagewoningen Hoofdweg
308-382/321-411 (1925-'26, H.Th. Wijdeveld) bouwen en de woon- en winkelpanden
rondom het Mercatorplein (1925-'27, H.P. Berlage). In dat gebied verrezen complexen
met etagewoningen in verstrakte expressionistische vormen, zoals de portiekwoningen
met hoekwinkels Paramariboplein 54-60 (1927-'28, L. Peters) en de portiekwoningen
Paramaribostraat 45-133 (1930, P.L. Kramer). Een ander belangrijk
stedenbouwkundig complex vormen de etagewoningen rondom het Minervaplein en
langs de Minervalaan, gebouwd in 1930-'32 op basis van een plan waarmee C.J.
Blaauw de prijsvraag gewonnen had, door hemzelf en door G.J. Rutgers en J.A.
Roodenburgh. Opmerkelijk zijn verder de in de tuin van het Concertgebouw gebouwde
expressionistische huizen J.W. Brouwersstraat 3-25/2-16 (1930, E.A.C. Roest) met
deels gebogen gevels en torenvormige accenten. Voorbeelden van functionalistische
woningen zijn in de ring vrij zeldzaam. Een uitzondering vormt het op eigen initiatief
door P. Zanstra, J.W.L. Giesen en K.L. Sijmons ontworpen complex eengezins- en
atelierwoningen Zomerdijkstraat 16-30 (1934-'35), gebouwd in staalskeletbouw met
grote stalen vensters. Ook de vijf drive-in-woningen A. van Dijckstraat 4-12 (1936-'37,
W. van Tijen, M.A. Stam, C.I.A. Stam-Beese en H.A. Maaskant) zijn in
functionalistische
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stijl gebouwd met beneden een garage en op de vierde bouwlaag een balkon. Minder
uitgesproken - al hebben ze wel functionalistische trekken - zijn de van stalen vensters
voorziene etagewoningen Watteaustraat e.o. (1938, D. Greiner) en de op initiatief
van projectontwikkelaar H. van Saane voor alleenstaande werkende vrouwen tot
stand gekomen vroege galerijflat Oranjehof (Korte Geuzenstraat 98-700; 1942-'43,
J.W.H.C. Pot en J.F. Pot-Keegstra) met acht bouwlagen.
Villa's. Kort na de aanleg van het Vondelpark (1864-'65) verwierf P.J.H. Cuypers
aan de noordzijde een strook grond waar hij tot aan de toenmalige westelijke
gemeentegrens (nu Anna van Vondelstraat) in drie fasen de Vondelstraat liet
aanleggen (1867-'73). Naast herenhuizen verrezen hier ook enkele villa's. Een van
de eerste was de dubbele villa Nieuw Leyerhoven (Vondelstraat 73-75; 1876-'77),
naar eigen ontwerp in een sobere combinatie van neogotische en
neorenaissance-elementen. Hij woonde hier ook tot 1881 en liet toen voor zichzelf
in 1881-'82 de villa Vondelstraat 77-79 bouwen in een combinatie van neogotiek en
neorenaissance en met siermetselwerk en tegeldecoraties. Zijn zoon J.Th.J. Cuypers
ontwierp in 1884 voor zichzelf de opmerkelijke eclectische villa Oud Leyerhoven

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

192
(Tesselschadestraat 31) met veel siermetselwerk en tegeldecoraties in de in
pseudo-vakwerk uitgevoerde bovenzone. Ten westen van de Anna van Vondelstraat
lieten FA. en P.H.F. Smithuysen in 1877-'78 naar plannen van P.F. Laarman een
vrijstaande chaletstijl-villa bouwen met zicht op het Vondelpark. Deze villa werd in
1896 bezit van E.A. Lehmann, die haar naar zijn vrouw de Villa Betty (Overtoom
241) noemde. Hij liet het interieur aanpassen en in 1901 aan de straatzijde in
neorenaissance-stijl een koetshuis met koetsierswoning (Overtoom 243-245) bouwen.
De eerste villa aan de zuidzijde van het Vondelpark is de mogelijk naar ontwerp
van A. Salm gebouwde neorenaissancevilla Quisisana (Koningslaan 4; 1889) met
prominente hoektoren. Meer eclectisch, door de Franse renaissance geïnspireerd, is
de gepleisterde villa Van Eeghenstraat 57 (1893, C.A. Alizis Wübbe). Het ontwerp
van de villa's Van Eeghenstraat 59-63 (1895, F.H. Koekoek) is gebaseerd op de
Nederlandse renaissance. Eveneens ontworpen in neorenaissance-stijl en voorzien
van details in groen geglazuurde baksteen is de dubbele villa Van Eeghenstraat 80-82
(1899-1900), gebouwd door de aannemers-projectontwikkelaars E. van der Eijk en
J.A. de Waal. Siermetselwerk en jugendstil-details hebben de door L. Beirer
ontworpen villa J. Obrechtstraat en de dubbele villa Van Eeghenstraat 62-64 (beide
1899-1900). Van zijn hand is ook de villa P. Potterstraat 8 (1902-'03), gebouwd
voor E. Sillem. Het voor Z. Deenik tot stand gekomen dubbele herenhuis Van
Eeghenstraat 66-68 (1900-'01, J. Herman) valt vooral op door de
jugendstil-tegeltableaus. De forse dubbele villa Van Eeghenstraat 76-78 (1900) werd
ontworpen door Th. Sanders in de rationalistische stijl van Berlage, van wie hij
jarenlang compagnon was. Berlage zelf ontwierp de rationalistische villa
Koninginneweg 18 (1907) voor mevr. A. Hingst. Pseudo-vakwerk is te zien bij de
villa Van Eeghenstraat 92 (1901-'02) en de Villa Alsberg (Honthorststraat 20;
1904-'06), beide ontworpen door Ed. Cuypers. De laatstgenoemde villa is een
exponent van de net na 1900 tot ontwikkeling komende villabebouwing rond het
Rijksmuseum. Ed. Cuypers had daar al in 1898-'99 voor zichzelf het hoekhuis J.
Luykenstraat 2 laten bouwen met een serre aan de Singelgrachtzijde en een houten
torenkamer. Traditioneel neoclassicistisch in stijl met gepleisterde hoeklisenen en
middenrisatiet is de villa P. Potterstraat 2 (1897, C.B. Posthumus Meyjes). Meer
neorenaissance-elementen vertonen de naastgelegen villa's P. Potterstraat 4 (1897;
E.M. Rood) en P. Potterstraat 6 (1902-'03, A. Salm) met jugendstil-smeedwerk; de
laatste werd gebouwd voor mr. J.E. Vita Israël. Engelse- en Weense
Sezession-invloeden zijn herkenbaar bij de naar plannen van A.W. Weissman voor
kunstschilder J. van Essen gebouwde Lizzy Cottage (Hobbemastraat 12) met
gedeeltelijk overkragende verdieping, tentoonstellingszaal en een erkerfries met
dansende putti. Kleurig materiaalgebruik en Duitse jugendstil-invloed zijn zichtbaar
bij de door E. Breman ontworpen dubbele villa's Honthorststraat 5-7 en
Hobbemastraat 14-16. De villa Honthorststraat 9 (1899), ontworpen door A.L.,
A.D.N. en J.G. van Gendt voor A. Roelvink, vertoont rationalistische details en
citaten uit een Schotse studiereis van A.D.N. van Gendt. Geïnspireerd op het
classicisme is de dubbele villa Koningslaan 14-16 (1904) naar ontwerp van K.P.C.
de Bazel. Bij de later door hem ontworpen villa J. Vermeerstraat 14 (1912) zijn in
de bovenzone de voor zijn werk kenmerkende bakstenen meanderfriezen toegepast.
Een robuuste rationalistische stijl vertoont de in opdracht van I.L. Nienaber gebouwde
drievoudige villa Emmaplein 2/Emmalaan 8-10 (1911) naar ontwerp van J.F. Staal.
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Ook elders in dezelfde wijk ontwierp Staal nog enkele andere panden, te weten
Emmalaan 7-9 (1911), Prins Hendriklaan 15-19 (1912) en Koningslaan 54-56
(1911-'12). Vergelijkbaar in stijl is de door J.H.W. Leliman voor beeldhouwer A.
Hesselink ontworpen hoekvilla Teniersstraat 8 met op de begane grond een in de
gevel tot uitdrukking komend ‘klein atelier’ en ‘groot atelier’. Met chaletstijl-details
ontwierpen J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk voor W. Spakler de dubbele villa J.
Luykenstraat 3-5 (1908-'09).
Opvallend veel op natuursteen lijkende maar in kunststeen uitgevoerde onderdelen
heeft de naastgelegen dubbele villa J. Luykenstraat 7-9 (1911-'12, P. van Dijk en
J.W. Nagelvoort), waarvan de betonwerken werden uitgevoerd door de N.V. Ned.
Betonijzerbouw.
Voor de secretaris van de Nederlandsche Handelmaatschappij, J. Bierens de Haan,
ontwierpen J.J., M.A. en J. van Nieukerken de villa Museumplein 17 (1912, later
verhoogd) in de voor hen kenmerkende late neorenaissance-stijl. De hieruit sprekende
gedegenheid komt ook tot uitdrukking bij de in Nieuw Historiserende stijl gebouwde
forse villa's Museumplein 11 (1910, J. Stuyt), Museumplein 13-15 (1910, J. London),
Museumplein 19 (1912, Th.G. Schill en D.H. Haverkamp), Prins Hendriklaan 1
(1913, Th. Groenendijk en Th.J. Lammers), Hobbemastraat 20 (1913, J.Th.J. Cuypers)
en Emmalaan 16-18 (1918-'20, J.B. Janus). In de ‘Um1800’-variant van deze stijl
ontwierp A. Jacot de Villa Rosa (Koningslaan 12; 1912-'13) voor J. Cohen, eigenaar
van het warenhuis ‘Maison de Bonneterie’. De als een classicistisch landhuis
uitgevoerde villa J. Vermeerstraat 2 (1911-'12, J.A. van Straaten) werd vanaf 1918
bewoond door Cohen's collega W.J.R. Dreesmann. Vergelijkbaar in hoofdvorm,
maar dan met wat expressiever metselwerk in de bovenzone, is de villa
Honthorststraat 3 (1912-'13, H. Elte), die werd gebouwd voor R. Reens, directeur
van de N.V. Nederlandsche Fabriek voor Betimmeringen. Iets expressionistischer is
de dubbele villa Emmaplein 3-5 (1919, J. Juffer) en een uitgesproken
expressionistische kapvorm siert de villa Oranje Nassaulaan 63 (1917-'18, Th.
Groenendijk en Th.J. Lammers). Expressionistische baksteendetails bezit de villa
Sophialaan 1-3 (1919; G. de Wilde), gebouwd voor het Technisch Bureau Visser.
In zakelijkexpressionistische vormen werden C. Schuytstraat 65 (1918-'19, H. Elte
en G.F. Mastenbroek) en de met platte daken uitgevoerde dubbele villa's J.J.
Viottastraat 33-39 (1925-'26, F.A. Warners) gebouwd. In een aan het werk van E
Lloyd Wright verwante stijl ontwierp J. de Bie Leuveling Tjeenk voor
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zichzelf de Villa Troostwijk (Museumplein 4; 1925) met een fraaie terraskamer op
de bovenste verdieping. In traditionalistische stijl en met een fors dak kwam naar
plannen van M.J. Granpré Molière de villa Oranje Nassaulaan 26 (1925-'26) tot
stand voor de directeur van de Nederlandsche Handelmaatschappij D. Crena de
Jongh.
Een derde concentratie van villa's ontstond vanaf circa 1920 langs de noordrand
van Nieuw-Zuid. Zakelijk-expressionistisch van vorm, met plat dak, is de dubbele
villa A. Hahnplantsoen 25-27 (1925-'28, H.A.J. en J. Baanders). De andere villa's
met expressionistische details hebben doorgaans wel een kap, zoals A. Hahnplantsoen
18 (1927, M. Speyer) en 21-23 (1928-'30, E. Nijsten), en C. van der Lindenstraat
12-14 (1920-'23, J.C. van Epen). Interessante topgevelbeëindigingen bezitten enkele
door G.J. Rutgers ontworpen villa's, zoals A. Hahnplantsoen 14 (1927),
Dijsselhofplantsoen 10 (1929), Haringvlietstraat 6-10 (1928-'30) en Churchilllaan
223 (1929-'30). Opmerkelijk zijn het woonhuis Stadionweg 44 (1928-'30), dat H.
Elte voor zichzelf liet bouwen met een fraaie hal, en het eerder door hem voor J.
Barmat ontworpen huis Oosterpark 77-78 (1921). De laatste heeft nog een bijzonder
interieur uit die tijd. Ten slotte noemen we de modern ogende, wit geschilderde villa
Diepenbrockstraat 15 (1938), ontworpen door F.A. Eschauzier voor dokter J.H.
Engelkens.
Volkswoningbouw. Tot de invoering van de woningwet (1901) waren het vooral
particuliere ondernemers die (speculatie) woningbouw tot stand brachten. Daarnaast
waren er enkele semi-filantropische woningbouwverenigingen, zoals de ‘Vereeniging
ten behoeve der Arbeidersklasse’ (opgericht 1852), die in 1854-'56 de woningen
Planciusstraat 8-20 liet bouwen. Dit complex bestaande uit zeven panden met 104
arbeiderswoningen in drie typen is een sober eclectisch ontwerp van P.J. Hamer.
Voor dezelfde vereniging maakten vervolgens P.J. en W. Hamer de plannen voor
het neoclassicistische woningblok Eerste J. van Campenstraat 1-21 (1875-'76; 103
woningen) en het blok Tweede J. van der Heijdenstraat 42-68 (1885; 144 woningen).
Voor de Waalse gemeente ontwierp D.J. Sanches het woningblok Eerste Van der
Helststraat 72-86 (1874). De ‘Maatschappij voor Volkswoningen’ liet in 1901 het
bouwblok Van Reigersbergenstraat e.o. (234 woningen) optrekken naar een ontwerp
van J. van Looy met neorenaissance-details en jugendstil-tegels. Het middenhuis aan
de Van Reigersbergerstraat heeft een vooruitstekende vergaderzaal.
De in 1906 erkende coöperatieve woningbouwvereniging ‘Rochdale’ was de eerste
die woningwetwoningen (zonder alkoven en bedsteden) liet bouwen, zoals de met
rationalistische details uitgevoerde woningen Van Beuningenstraat 97-109 (1909,
J.E. van der Pek). Andere verenigingen volgden, waaronder de Alg. Woningbouw
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Vereniging (1910), ‘Eigen Haard’ (1910), ‘Het Westen’ (1911) en ‘Het Oosten’
(1912). Verder waren er de verenigingen ‘Dr. Schaepman’ (1909; katholiek),
‘Patrimonium’ (1911; protestant) en ‘De Dageraad’ (1916; socialistisch). Voor de
toenmalige ‘Arbeiderscoöperatie De Dageraad’ ontwierp J.W.F. Hartkamp samen
met H.P. Berlage het woningblok Toldwarsstraat 107 (1907-'08). Naar plannen van
K.P.C. de Bazel kwamen de gesloten woningblokken De Kempenaerstraat e.o.
(1914-'18) en Zaandammerplein e.o. (1918-'23) tot stand. Deze vallen op door het
terugspringen van de hoeken. Kenmerkend is ook de Zaanhof (Zaanstraat 1-134;
1918, H.J.M. Walenkamp) met poortwoningen en gepleisterde gevelzones. Op
initiatief van de wethouder voor volkshuisvesting F.M. Wibaut werd in 1915 de
Gemeentelijke Woningdienst opgericht met A. Keppler als eerste directeur. Samen
met de woningbouwverenigingen probeerde Keppler een programma voor
woningwetwoningen van de grond te krijgen in een periode van sterk stijgende
bouwkosten (die pas na 1920 weer afnamen). De rijkste uitingen van deze sociale
woningbouw zijn uitgevoerd in een plastische expressionistische stijl, die vaak wordt
aangeduid als de Amsterdamse School. Het exterieur van het bouwblok werd als één
plastisch geheel gezien in plaats van een voortdurende herhaling van basisvormen.
In zijn meest uitbundige vorm is dit zichtbaar bij het zogeheten Derde Blok aan het
Spaarndammerplantsoen (1917-'20), ook wel het ‘Schip’ genoemd. Dit door M. de
Klerk voor ‘Eigen Haard’

Amsterdam, Woonhuizen Kraaipanstraat e.o.
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ontworpen ‘burchtachtige’ complex heeft aan de zijde van de Hembrugstraat (nrs.
257-305) een terugspringend gedeelte met plastisch siermetselwerk, tonvormige
hoekerkers en als stedenbouwkundig accent een met dakpannen en daktegels beklede
toren (gerenoveerd circa 1980). In opdracht van bouwondernemer K. Hille had De
Klerk al het Eerste Blok (Spaarndammerplantsoen 68-138; 1913-'15) getekend, wel
gesloten maar nog iets rustiger van karakter. Aan de zuidzijde van het plantsoen
verrees in 1915-'16 voor ‘Eigen Haard’ het Tweede Blok (Spaarndammerplantsoen
33-103) met opmerkelijk plastische ingangspartijen. Een bijzondere
stedenbouwkundige samenhang heeft het in Plan-Zuid voor de ‘De Dageraad’ in
1919-'21 gebouwde complex met de P.L. Takstraat als centraal element en aan
weerszijden woonblokken aan het Th. Schwartzeplein en het H. Ronnerplein
(gerenoveerd 1983). Het ontwerp van M. de Klerk en P.L. Kramer voor dit project
heeft als meest opvallende plastische elementen de blokvormig gelede wanden aan
de beide pleinen - met schoorstenen en laddervensters als accenten - en de
hoekoplossingen met naar boven toe terugwijkende golvende gevelvlakken op de
hoeken van de P.L. Takstraat en de Burg. Tellegenstraat. Het beeldhouwwerk is van
H. Krop. Aan de noordzijde wordt het complex afgesloten door het Coöperatiehof
(1925-'28, P.L. Kramer), gebouwd voor ‘Onze Woning’. Diverse andere
volkswoningbouwprojecten kwamen tot stand naar expressionistische ontwerpen
van J.C. van Epen; alle met kenmerkende erkervormige geledingen in de gevel. Zo
ontwierp hij voor ‘Rochdale’ het complex C. Krusemanstraat e.o. (1916-'26), voor
de ‘Algemene Woningbouw Vereniging’ de blokken Willaertstraat 1-17 (1916-'22)
en Smaragdstraat e.o. (1922-'24), en voor de ‘Amsterdamse Coöperatieve
Woningbouwvereniging Samenwerking’ de Harmoniehof e.o. (1919-'22; in 1920-'23
aangevuld met enkele dubbele villa's). Voor de laatstgenoemde
woningbouwvereniging tekende
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J.F. Staal in plastische expressionistische stijl het blok J.M. Coenenstraat e.o.
(1922-'24). Veel traditioneler van vorm zijn ten slotte de huizen Kraaipanstraat e.o.
(1920-'24, J. Gratama en G. Versteeg) met hun kenmerkende ‘open’ hoekoplossingen
met trapgevels.
Hofjes en tehuizen. Gevels in rijke neorenaissance-stijl hebben het R.K.
Verpleegtehuis Elisabeth (Mauritskade 25-27; 1888-'90, A.C. Bleijs), een carré-vormig
pand met zijvleugels, en het Herv. Gesticht voor Bejaarde Vrouwen (Oosterpark 6;
1896-'97, G.W. Vixseboxse). Forser van omvang is de voorm. Herv. Elisabeth Otter
Knoll Stichting (Eikenplein 220; 1904, J. van Looy) [313]. Dit carrévormige tehuis
voor ‘Dames van de Beteren Stand’ is later verbouwd tot appartementen (1983).
Eveneens carré-vormig is het voorm. Luth. Diaconiehof (Staringplein 9; 1907-'09,
D. van Oort) [314] in ‘Um 1800’-stijl. Neorenaissance-elementen hebben het Chr.
Catharina-
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hofje (Overtoom 224; 1906, C.B. Posthumus Meyjes), waarvan de haaks op de straat
staande huizen via een poort bereikt kunnen worden, en het Fontainehofje
(Valeriusstraat 198) [315]. Dit in 1754 gestichte straathofje met twaalf woningen en
een regentenkamer werd in 1912 van de Keizersgracht (nrs. 47-63) ‘overgebracht’
naar plannen van A.D.J. en J.G. van Gendt, waarbij de pomp en een deel van het
interieur van de regentenkamer mee verhuisden. Rationalistische details vertoont het
U-vormige Remonstr. Weduwenhofje (Van Hallstraat 51; 1910, P.A. Timmers). Het
voorm. Lucifergesticht (Vosmaerstraat 1-321; 1914, J. de Meijer) is een drielaags
weeshuis in een op De Bazel geïnspireerde bouwstijl. In verstrakte expressionistische
stijl ontworpen is het voorm. R.K. Huize Lydia (R. Hartplein 2; 1925-'27, J.
Boterenbrood) [316], dat oorspronkelijk bestemd was als tehuis voor vrouwen en
meisjes (verbouwd 1982). Vergelijkbaar in stijl is het Herv. Zusterhuis (Ruysdaelkade
225; 1929, C. Kruyswijk).
Appartementengebouwen. Het woonhotel of etagehuis - een gebouwtype dat in
andere hoofdsteden veel voorkomt - ontbreekt nagenoeg in Amsterdam. Architect
F.A. Warners ontwierp het appartementengebouw Huize Loma (De Lairessestraat
4-8; 1913, verhoogd 1924) met conciërgewoning en moderne voorzieningen als een
lift en badkamers. Van zijn hand is ook Huize Zonnehoek (De Lairessestraat 88-90;
1913-'15) met luxe-etagewoningen voorzien van centrale verwarming en elektrische
bellen. Het jaar daarop verrees aan de overzijde Huize Zuidwijck (De Lairessestraat
94-98) en als meest luxueuze uiting het etagehuis Westhove (De Lairessestraat 163;
1920-'23) met zestien appartementen voor een van de grachtengordel afkomstige
groep bewoners. Op kleinere schaal ontwierp G.J. Rutgers in verstrakt
expressionistische stijl het appartementengebouw Koninginneweg 8 (1924).
Een uitvloeisel van het etagehuis is de zogeheten Wolkenkrabber (Victorieplein
36-52; 1930-'32) [317], een markant stedenbouwkundig element in het plan Berlage.
In opdracht van de B.V. Exploitatiemaantschapppij ‘Hilwis I’ van de
bouwondernemers K. Hille en J. Reyn ontwierp J.F. Staal (1927) dit gebouw van
twaalf verdiepingen met vierentwintig luxe-appartementen. Het is voorzien van twee
liften en heeft aan de voorzijde een gebogen glazen trappenhuis. De flat werd
uitgevoerd door de Gewapend Betonbouw ‘De Kondor’. Ervoor staat een standbeeld
van H.P. Berlage (1966, H. Krop).
Horeca. Het Aalsmeerderveerhuis of herberg ‘De Bonte Os’ (Sloterkade 21) [318]
is een T-vormig eenlaagspand, waarvan de haakse vleugel aan de voorzijde is voorzien
van een trapgevel. De toegang met gerestaureerde pui wordt aan weerszijden
geflankeerd door een onderkelderd gedeelte met opkamer. In 1634 (gevelstenen)
werd dit veerhuis gebouwd bij de dam met overtoom tussen de Schinkel en de
Kostverlorenvaart. Tot het eind van de 19de eeuw diende het als uitspanning. Bij
een restauratie in 1960-'65 (H.F. Rappange) heeft men de versoberde middentopgevel
weer tot trapgevel gereconstrueerd. Gebouwd als café met bovenwoningen is het
drielaagse hoekpand Amsteldijk 25 (1882, A. Beretta) met zijn eclectische details en
afgeronde hoekpartij met spits. Een karakteristieke hoekkoepel heeft het Parkhotel
(Hobbemastraat 1), dat rond 1895 verrees naar ontwerp van de eerste uitbater A.
Rinder. Uitbreidingen volgden in 1930 en rond 1985. Het forse V-vormige Hiltonhotel
(Apollolaan 138) is opgetrokken in 1958-'62 naar plannen van H.A. Maaskant met
medewerking van F.W. de Vlaming en H. Salm (gerenoveerd 1998).
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Rijkspostspaarbank. Deze bank (RPS), ingesteld bij wet in 1880, werd in 1881
gevestigd in het bestaande neoclassicistische pand Stadhouderskade 115, dat rond
1865 was gebouwd als woning voor een kunstschilder, waarschijnlijk naar ontwerp
van B. de Greef. Het werd al snel te klein, waarna in 1899-1901 het nieuwe U-vormige
directiegebouw Van Baerlestraat 27 [319] tot stand kwam naar ontwerp van
rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel. Zijn ontwerp is een persoonlijk getinte combinatie
van neoclassicistische, neogotische en neorenaissance-elementen en heeft een
rustica-onderbouw, een natuurstenen ingangsrisaliet en hoektorens. Het interieur
bevat monumentale trappenhuizen en een lambrisering van tegeltableaus in
jugendstil-vormen (firma Rozenburg) met voorstellingen van gestileerde bloemen
en dieren (bijen, spinnen) en de provinciewapens. Bij de ingang staan twee
natuurstenen leeuwen. De vloeren zijn uitgevoerd in gewapend beton volgens het
systeem-Monier met moerbalken en vloervelden met troggewelven aan de onderzijde.
Vanaf 1918 was het gebouw tevens in gebruik voor de Postcheque- en Girodienst.
Na de verhuizing van bank en girodienst naar de Watergraafsmeer (1978) biedt het
gebouw sinds 1985 onderdak aan het Sweelinck Conservatorium.
De voorm. Rijksverzekeringsbank (Apollolaan 15) [320], sinds 1956 Sociale
Verzekeringsbank, is een imposant kantoorgebouw ten behoeve van de uitvoering
van de Ongevallenwet van 1901. Het bestaat uit een zevenlaags gebouw met ingang
op de kop en aan de andere zijde een cirkelvormige laagbouw (ringgebouw), benodigd
voor de ronddraaiende kaartenbakken van het archiefsysteem met rentekaarten. Het
gebouw, tot stand gekomen in 1937-'39 naar ontwerp van D. Roosenburg, heeft een
door De Vries Robbé & Co. uitgevoerd staalskelet en een bekleding met witte
natuurstenen platen. Bij de ingang staan beelden van H. Krop en H.M. Wezelaar
(Rechtvaardigheid en Zorgzaamheid) en erboven bevindt zich een fresco van Ch.
Eyck. De vroegere raadzaal voor de ‘Vereniging van Raden van Arbeid’ is voorzien
van gebrandschilderde ramen van J. Nicolas. Sinds 1991 is het gebouw in
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gebruik als Apollo House waarbij men het ringgebouw heeft herbouwd.
Overige kantoren. Het voorm. kantoorgebouw van de Nederlandsch-Indische
Maatschappij (Concertgebouwplein 20; 1913-'14, J. London) is een in ‘Um 1800’-stijl
ontworpen robuust drielaags pand met souterrain, later verbouwd tot bankkantoor
van Van Lanschot (1977).
Op de plaats van het in 1939 overbodig geworden station Amsterdam-Weesperpoort
(Rhijnspoorstation, 1843) kwamen vooral na de oorlog verschillende kantoren tot
stand. Met een onderbreking verrees het acht verdiepingen tellende voorm. gebouw
voor de Raad van Arbeid (Rhijnspoorplein 1; 1940-'51, C.J. Blaauw) met zijn
kenmerkende, natuurstenen vensteromlijstingen. Twaalf verdiepingen telt het voorm.
Centraal Belastingkantoor (Wibautstraat 2-4; 1956-'58, G. Friedhoff) [321], nu Philip
Kohnstammgebouw. Dit enigszins gesloten gebouw heeft een brede onderbouw, een
smaller kantoorgedeelte en op de vier hoeken een iets lagere aanbouw. Aan de zijde
van de Mauritskade staat een zijvleugel met glazen vliesgevel (1960, M. Bolten).
Twee verspringende vleugels en een verbindend middenstuk vormen samen het tien
bouwlagen hoge Wibauthuis (Wibautstraat 3; 1960, N.J.J. Gawronski) [322], dat is
gebouwd ter huisvesting van de Dienst Publieke Werken. Ervoor staat een bronzen
standbeeld voor wethouder F.M. Wibaut (1967, H.M. Wezelaar). In functionalistische
stijl uitgevoerd is het gebouw voor de Geillustreerde Pers (Stadhouderskade 85;
1959, B. Merkelbach en M.A. Stam). Het kantoorgebouw van de Volkskrant
(Wibautstraat 150; 1962, E.H.A. en H.M.J.H. Kraaijvanger) heeft strokenvensters
en witte borstweringen.
De houtzaagmolen ‘De Otter’ (G. van Ledenberchstraat 74-78) [323] is de laatste
van de oorspronkelijk twintig industriemolens in de buurt van de Kostverlorenvaart.
Deze in 1638 voor Barend Willemsz Prins gebouwde paltrokmolen werd in 1817
onderdeel van de houthandel G. van der Bijl en bleef tot 1927 in gebruik
(gerestaureerd 1994-'96). Bij de molen staan nog enkele (19de-eeuwse) houtschuren.
Bierbrouwerijen. In 1868 stichtte G.A. Heineken de Heineken Brouwerij
(Stadhouderskade 78-79) [324] voor het brouwen van pilsener naar Beiers recept. I.
Gosschalk ontwierp een fabriek, waar in 1881 een voor dit procédé noodzakelijke
ijsfabriek aan werd toegevoegd (verdwenen). Naar plannen van J. Schotel en B.J.
Ouëndag verrees een nieuw brouwhuis in rationalistische stijl. Op de hoek met de
F. Bolstraat liet Heineken in 1933-'34 naar plannen van Ouëndag in sobere
expressionistische stijl het nog bestaande gebouw met gistkelders bouwen (nu
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bedrijfsmuseum). De brouwerij is in 1975 naar Zoeterwoude verplaatst, waarna een
groot deel van het in 1988 gesloten fabriekscomplex plaats heeft gemaakt voor
nieuwbouw aan het Marie Heinekenplein (1993).
Opvallend groot is het depotgebouw van de Haagse Zuid-Hollandsche
Bierbrouwerij (Bilderdijkstraat 87-97) [325], dat bovenwoningen heeft met
rationalistische details. Het pand uit 1899-1900 naar plannen van W. Langhout en
P.H. van Niftrik heeft jugendstilbelettering aan de achterzijde (Da Costakade
106-110). Van de voorm. Amstelbrouwerij (Mauritskade 11) [326] resteert het in
1940-'47 door F.A. Eschauzier en A.J. Langhout ontworpen kantoorgebouw dat na
sluiting van de brouwerij (1983) sinds 1994 onderdak biedt aan de School for
Management and Fashion ‘Montaigne’.
Diamantslijperijen. De vanaf circa 1590 vooral door Sefardische joden in
Amsterdam beoefende diamantbewerking werd vanaf 1840 fabrieksmatig
georganiseerd. De jaren 1872-'76 vormden een hoogtepunt vanwege de aanvoer van
Kaapse diamanten. Als gevolg van het monopolie van de firma De Beers (1889) liep
de aanvoer terug, maar na de Boerenoorlog (1899-1902) brak een nieuwe bloeitijd
aan. In 1913 waren er 70 slijperijen met in totaal 8000 molens (slijpschijven). Daarvan
zijn er nog enkele gebouwen over. De diamantslijperij van Van Moppes (A. Cuypstraat
2-6) [327], vroeger J.C.J. Kamfrath, een vierlaags gebouw uit 1890 in sobere utilitaire
stijl, werd ontworpen door J.W. en G.W. Meijer. De diamantslijperij Asscher
(Tolstraat 127-129) [328] is een indrukwekkend, overwegend vierlaags gebouw met
hogere hoekuitbouw en haakse vleugel. Deze in 1907 voor A. Asscher gebouwde
fabriek in gewapend beton met onderslagbalken en dikke vloeren, maar zonder
zolderbalken, bood plaats aan 300 molens. Het is uitgevoerd met rationalistische en
jugendstil-elementen naar plannen van G. van Arkel. Bij het hek staat
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een portiersgebouw in dezelfde stijl.
Grafische bedrijven. De voorm. lettergieterij ‘Amsterdam’, voorheen N. Tetterode
(Bilderdijkstraat 157-161) is een drielaagse fabriek met staalskelet en dragende gevels
in lichte baksteen met jugendstil-details, gebouwd in 1903 naar ontwerp van J.W.F.
Hartkamp (verhoogd 1906). Er volgden een uitbreiding in 1921 (Da Costakade
158-164) en een uitbreiding in functionalistische stijl in 1949-'50 (Da Costakade
148-156; B. Merkelbach en Ch.J.F. Karsten). Na een periode als kraakpand (1981-'87)
is het complex verbouwd voor wonen en kleine bedrijven. De voorm. drukinktfabriek
‘Graficolor’ (Donker Curtiusstraat 21-23) is een functionalistisch gebouw in gele
baksteen, gebouwd in 1939 voor de gebroeders Hartmanns naar ontwerp van B.
Merkelbach en Ch.J.F. Karsten.
Het voorm. proefstation voor bouwmaterialen (Da Costakade 104) kwam in
1900 tot stand voor de firma N.M. Koning & L. Bienfait (opgericht 1890). Het door
H.P. Berlage ontworpen smalle, diepe pand in sobere rationalistische stijl (met
tegeltableau) kreeg in 1908 in dezelfde stijl twee extra bouwlagen voor de afdeling
metallografie.
Het voorm. Veiligheidsinstituut (Hobbemastraat 22-24) [329] is een drielaags
pand in ‘Um 1800’-stijl, gebouwd in 1912 naar plannen van Ed. Cuypers ter
huisvesting van het in 1891 opgerichte Veiligheidsmuseum met ‘Voorwerpen ter
Voorkoming van Ongelukken en Ziekten in Fabrieken en Werkplaatsen’. Dit door
de Rijksverzekeringsbank betaalde instituut werd later het Nederlands Instituut voor
Arbeidsomstandigheden. Sinds 1991 dient het gebouw als dependance van het
Rijksmuseum. In het kader van Het Nieuwe Rijksmuseum zal achter de voorgevel
een ateliergebouw worden ingericht naar ontwerp van A. Cruz en A. Ortiz.
Het Nationaal Luchtvaart Laboratorium (A. Fokkerweg 2) [330] werd in
1938-'41 gebouwd naar plannen van W. van Tijen en H.A. Maaskant. Het vierlaagse
hoofdgebouw is uitgevoerd in betonskeletbouw, ingevuld met baksteen en stalen
ramen. Opvallend zijn de uitkragende vergaderruimte en de hoge toegangshal met
glaswand. Aan de achterzijde staan haaks enkele laboratoria. Dit in 1937 gestichte
laboratorium heet sinds 1961 Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en heeft
sinds 1957 een nevenvestiging in de Noordoostpolder (Kraggenburg).
De voorm. showroom en garagebedrijf ‘Autopon’ (Overtoom 557) [331] is een
op betonnen pylonen staand gebouw met boven vijf woonlagen en een daklaag met
penthouse (familie Pon) en tussen de pylonen een hangende uitstalkast voor een auto
(Volkswagen). Dit op de ‘Unité d'Habitation’ in Marseille (Fr) van Le Corbusier
geïnspireerde gebouw is in 1955-'61 verwezenlijkt naar ontwerp van J.B. Ingwersen
en J.C. Heese.
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De R.A.I. (Europaplein 8) [332]. Een eerste tentoonstellingsgebouw voor de
Rijwiel- en Auto-Industrie (R.A.I.) werd

Amsterdam, Koelpakhuis De Zwijger

in 1922 gesticht aan de Ferdinand Bolstraat en in 1971 gesloopt voor het Okura-hotel.
Op de huidige locatie verrees in 1959-'61 een nieuwe hal, de Europahal, met gebogen
stalen spanten naar ontwerp van A. Bodon. In 1967 ontwierp Bodon de Amstelhal
met drie doorlopende lichtkappen en hij was ook betrokken bij de bouw van de
Westhal (1963) en de Congreszaal (1965). Op de uit 1975 daterende parkeergarage
is in 1979-'82 het Holland-complex gebouwd, bestaande uit drie onderling verbonden
hallen met ruimtevakwerk en een afdekking met witte aluminium platen.
Pakhuizen. Als voortzetting van de pakhuizen in de binnenstad van Amsterdam
verrezen nabij het IJ verschillende nieuwe pakhuizen, die vrijwel alle later tot
appartementen zijn verbouwd. A.L. van Gendt ontwierp voor J.Ph. Korthals Altes
de graanpakhuizen Houtmankade 26-30 (1880). De Deli Maatschappij liet naar
plannen van W. Hamer de tabakspakhuizen Bindjeh, Laboean en Medan
(Houtmankade 20-24; 1895-'96) bouwen, gevolgd door de pakhuizen Deli, Langkat
en Serdang (Nova Zemblastraat 8-12; 1898-1900). Aan de Oostelijke Handelskade
verrezen het langgerekte vierlaags gekoppelde pakhuis Europa en Azië (nrs. 15-17;
1883-'85, E. Confeld von Felbert) en het naastgelegen pakhuis Afrika (nr. 19; 1885,
na brand herbouwd 1915, A.J. Joling). Een goed voorbeeld van een modern pakhuis
met overkragend betonskelet
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en paddenstoelvloeren is het voor het Blauwhoedenveem gebouwde koelpakhuis De
Zwijger (Oostelijke Handelskade 21; 1933-'34) naar plannen van J. de Bie Leuvelink
Tjeenk en K. Bakker (constructeur). Ter ontsluiting van de oostelijke eilanden kwam
in 1999-2000 dwars door dit gebouw de Jan Schaeferbrug te liggen (T. Venhoeven).
De voorm. hydraulische havencentrale (Oostelijke Handelskade 4), gebouwd in
1885 naar een ontwerp met neorenaissance-elementen van B. de Greef, bestaat uit
een eenlaags gebouw met haaks daarop een hogere hal met lichtstraat. De centrale
diende voor het pompen van water in accumulatoren, die de benodigde waterdruk
leverden voor de hydraulische havenkranen langs de handelskade.
De graansilo ‘Korthals Altes’ (Westerdoksdijk 51-52) [333] ligt op de kop van
de westelijke havenpier van het IJ (Steenen Hoofd). Dit robuuste langgerekte gebouw
met middentoren kwam in 1896-'98 tot stand naar plannen van J.F. Klinkhamer en
A.L. van Gendt (constructeur) in opdracht van graanhandelaar en gemeenteraadslid
J.Ph. Korthals Altes. Het heeft een middeleeuws aandoende vormgeving met lisenen
en rondboogfriezen. De twee gebouwhelften bevatten elk zestig schachten (karen),
het hogere middendeel een reinigingsgebouw met machines en elevatoren. Een
netwerk van trekstangen diende ter versteviging. In geval van nood kon het gebouw
tevens worden gebruikt als graansilo voor de Stelling van Amsterdam. Aan de
zuidzijde is in 1952 een nieuwe hoge betonnen silo opgetrokken (G. en J.D. Postma).
Na de sluiting in 1987 zijn de twee silogebouwen ingrijpend verbouwd tot
appartementen (1998-'99, A.J. en J. van Stigt), waarbij de karakteristieke geslotenheid
verloren is gegaan.
Het Nieuwe Entrepotdok (Cruquiusweg 152-374) [334] kwam in 1898-1900 tot
stand naar plannen van de Dienst Publieke Werken aan de in 1897 op initiatief van
de stad gegraven Entrepothaven. Langs de huidige Zeeburgerkade verrezen twee
zeslaagse pakhuisblokken (100 en 200 meter breed); de kleine Maandag en Dinsdag
genoemd en de grote Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag. Deze pakhuizen
kregen een draagconstructie met gestapelde gietijzeren kolommen, ijzeren liggers
en houten balken. Aan de westzijde verrees het theepakhuis Zondag (1902-'04). Bij
de verbouwing van deze pakhuizen tot appartementen (1989-'91) zijn de laadperrons
verdwenen, maar heeft men aan de waterzijde de onderste galerij behouden
(kolommen van Utrechtse grofsmederij firma P.H. Hörmann) en aan de landzijde de
karakteristieke torenvormige liftschachten. Het in 1960-'61 aan de westzijde
toegevoegde betonnen pakhuis Koning Willem I is in 1987-'89 naar plannen van
Atelier PRO (H. van Beek en H. van der Leeden) verbouwd tot depotgebouw van
het naastgelegen en toen nieuw
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gebouwde Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Cruquiusweg 31). In
vakwerkstijl uitgevoerd zijn het voorm. wachtlokaal voor losse arbeiders
(Cruquiusweg 3; 1901), bij de oude toegang tot het terrein, en het volkskoffiehuis
(Cruquiusweg 9; 1902).
De Koninklijke Hollandse Lloyd [335] werd in 1899 gesticht als Zuid-Amerikalijn
en richtte zich vanaf 1903 op het vervoeren van landverhuizers. In 1908 volgde een
fusie tot de Hollandsche Lloyd (failliet 1935). Vooruitlopend op een nieuwe start na
de Eerste Wereldoorlog verrees naar plannen van E. Breman aan de Oostelijke
Handelskade een nieuw gebouwencomplex, waaronder het voorm. landverhuizershotel
(nrs. 33-34; 1917-'22). Dit zeslaagse gebouw met betonskelet is opgetrokken in een
op het werk van De Bazel geïnspireerde stijl met boven het middenrisaliet een rijk
uitgevoerde achtkantige toren. Later diende het als Huis van Bewaring (1924 tot
1964) en jeugdgevangenis (tot 1989); nu is het verbouwd tot appartementen (bureau
MVRDV). In vergelijkbare stijl ontwierp Breman ook een personeelskoffiehuis (nr.
44; 1916-'17), een ontsmettingsgebouw (nr. 12; 1920-'22) en de nodige
personeelswoningen (nrs. 14-42; 1917-'18).
Het voorm. Koloniaal Etablissement (Westerdoksdijk 2-10) [336] is een fors
gebouw met hoger middengedeelte
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en hoekpaviljoens, gebouwd in 1911 naar een ontwerp met rationalistische en Nieuw
Historiserende details van P.H. van Niftrik. Hier vond de opslag en keuring van
gouvernementsgoederen uit Nederlands-Indië plaats, wat voordien geschiedde in het
W.I.C.-pakhuis aan het 's-Gravenhekje. Sinds 1965 is het Etablissement in gebruik
bij de rijkspolitie te water.
De veemarkt en abattoir (Veemarkt 83-95 e.o.) [337] werden in opdracht van
de gemeente tussen 1883 en 1887 aangelegd naar plannen van E. Damen en A.C.
Boerma tussen de Nieuwe Vaart en de Cruquiusweg. Het complex is na sluiting
(1975) in 1984 verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw. Behouden zijn het nu als
koffiehuis dienende centrale gebouw met klokkentorentje, uitgevoerd in rijke
chaletstijl, evenals de portierswoningen aan weerszijden van het toegangshek en
diverse personeelswoningen aan de Veelaan.
Gasfabrieken. Vanaf 1834 leverde de Londense Imperial Continental Gas
Association (I.C.G.A.) gas vanuit een gasfabriek aan de Marnixstraat (nu busstation).
Na mislukte pogingen tot oprichting van een Gemeentelijke Lichtfabriek (1878)
kreeg de I.C.G.A. een concessie voor de bouw van twee gasfabrieken (1883). Beide
werden door I. Gosschalk ontworpen in rijke neorenaissance-stijl.
De voorm. Westergasfabriek (Haarlemmerweg 2-14; 1883-'85) [338] is een fors
complex met haaks op de Haarlemmervaart een deels tweelaags en deels drielaags
kantoor (nr. 10; sinds 1990 stadsdeelkantoor) met aangebouwde
assistent-ingenieurswoning en naastgelegen ingenieurswoning (nr. 4). Parallel aan
de vaart staat het lange en brede zuiveringsgebouw (1885) met twee zuiveringsruimten
aan weerszijden van een smaller tussenlid. Beide ruimten zijn voorzien van
Polonceauspanten. Bij de ophaalbrug (1919) over de vaart staat een Regulateurshuis
met cokeskantoor (1885) en elders op het terrein bevinden zich een werkplaatsgebouw,
een machinegebouw, twee meterhuisjes (met houten Philibertspanten) en een ketelhuis
(1903; met stalen vakwerkboog-spantconstructie). In 1898 kwam de fabriek in
gemeentelijke handen. Uit 1902-'03 dateert de uit geklonken ijzeren platen
samengestelde ronde gashouder met bakstenen onderbouw. Na het beëindigen van
de productie in 1967 worden de gebouwen sinds 1992 verbouwd voor culturele
activiteiten.
De voorm. Oostergasfabriek [339] ontstond in 1885-'87 en kwam eveneens in
1898 in handen van de gemeente, om in 1900-'07 te worden uitgebreid onder leiding
van L.H.E. Hylckema Vlieg. Na de elektrificatie van de straatverlichting in 1917
sloot de fabriek in 1923. Uitgevoerd in neorenaissance-stijl zijn de stokerij
(Fronemanstraat 3; 1885-'87), die sinds 1929 in gebruik is als Sportfondsenbad, en
het zuiveringshuis (Oranje
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Vrijstaatkade 43-47; 1885-'87). Het voorm. laboratorium (Polderweg 92; 1906) is
uitgevoerd in vakwerkstijl. In 1927 is de voorm. ammoniakfabriek (Polderweg 120;
1887) verbouwd tot dierenasiel. Het fundament van de gashouder (1905) dient sinds
1974 als sporthal.
Waterleiding. De in 1851 opgerichte Duinwater Maatschappij leverde in 1853
haar eerste drinkwater, maar de aanvoer was al snel onvoldoende, waarna de stad de
maatschappij in 1895 overnam als Gemeentewaterleiding. In 1899 kwam naar plannen
van de Dienst Publieke Werken het pompstation (Watertorenplein 4-8) [340] tot
stand. Dit U-vormige gebouw met neogotische en rationalistische details heeft een
hogere tweebeukige pomphal en twee lagere zijvleugels. Naar ontwerp van H. 't
Hoen is in 1966 de stalen watertoren

Amsterdam, Oostergasfabriek, zuiveringshuis
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(Watertorenplein 8a) opgetrokken met slanke schacht en kegelvormig reservoir.
Elektriciteit. De elektriciteit van Amsterdam werd vanaf 1903 geleverd door de
Gemeentelijke Electriciteitscentrale aan de Hoogte Kadijk. In de stad richtte men op
diverse plaatsen onderstations in naar plannen van de Dienst Publieke Werken, zoals
het onderstation J. Obrechtplein 1-3 (1917), met gebogen plattegrond, en het
zakelijk-expressionistische onderstation Eerste Helmersstraat 21 (1923) met
torenvormig middendeel. In lichtere gele baksteen uitgevoerd is het
zakelijk-expressionistische onderstation Amstelkade 13 (1924, A. Boeken (D.P.W.)).
Bruggen. Ten behoeve van een tramlijn die De Pijp met Oost zou verbinden, werd
een ontwerp van de Dienst Publieke Werken (D.P.W.) voor de Nieuwe Amstelbrug
(Ceintuurbaan ong., brug 101) in 1900 aan H.P. Berlage ter aanpassing voorgelegd.
Deze in 1903-'06 gebouwde en in 1983-'86 vrijwel geheel herbouwde dubbele
basculebrug heeft aan weerszijden drie gemetselde bogen op natuurstenen pijlers.
Hoewel het besluit tot aanleg al in 1915 gevallen was, kreeg Berlage pas in 1926
opdracht tot het ontwerp van zijn tweede brug over de Amstel: de Berlagebrug
(Vrijheidslaan ong., brug 423; met tramlijn). Deze kwam in 1926-'32 tot stand naar
zijn plannen, met medewerking van C. Biemond en beeldhouwwerk van H. Krop.
Het is een basculebrug met aan weerszijden twee overbruggingen op pijlers en aan
de kant van de basculekelder (westzijde) een bedieningshuisje.
In 1911 werd J.M. van der Mey door de D.P.W. aangesteld als esthetisch adviseur.
Zijn assistent P.L. Kramer deed dit werk van 1919 tot 1952. Van zijn hand zijn veel
Amsterdamse bruggen, herkenbaar aan een plastische expressionistische stijl met
veel bouwsculptuur. Vroege voorbeelden van vaste bruggen zijn de op de plaats waar
het Amstelkanaal in de Amstel uitkomt gelegen P.L. Kramerbrug (Amsteldijk ong.,
brug 400; 1921, ontwerp 1917) en de brug over het Amstelkanaal bij de Ferdinand
Bolstraat (brug 404; 1927-'28). De twee dienstgebouwtjes van brug 400 zijn bij brug
404 verder uitgewerkt tot vier kleine hoekwinkeltjes. De Lyceumbrug over het Noorder
Amstelkanaal (Olympiaplein ong., brug 410; 1927-'28) werd in samenwerking met
C. Biemond ontworpen en voorzien van beeldhouwwerk van H. Krop. Opvallend is
de kade aan de zuidzijde van de brug, die wordt afgesloten door expressionistische
bootsmanshuisjes. Latere voorbeelden zijn de Kinderbrug over de Boerenwetering
(Churchilllaan ong., brug 420; 1930-'31) en de brug over het Zuider Amstelkanaal
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bij de Beethovenstraat (brug 417; 1939-'40). Beide hebben beeldhouwwerk van H.
Krop, respectievelijk ‘Kind met paard’ en ‘Handen van de Schepper’.
Remises Amsterdamse Omnibus Maatschappij (A.O.M.). Deze maatschappij
werd opgericht in 1872 met K.H. Schadd als eerste directeur. Onder leiding van A.L.
van Gendt kwam in 1874-'75 de paardentramlijn Leidseplein-Plantage tot stand, die
in 1877 werd doorgetrokken via de Overtoom naar de Amstelveenseweg. Vervolgens
ontstond een uitgestrekt tramnet. De voorm. paardentramremise met stalgebouw
Overtoom 373-373a werd in 1876-'77 gebouwd naar plannen van Van Gendt en kort
daarop uitgebreid met een smederij en wagenmakerij (in 1936 in gebruik genomen
door een autoverhuurbedrijf). Samen met zijn zoon J.G. van Gendt ontwierp hij in
1893 in rijke neorenaissance-vormen de voorm. paardentramremise Koninginneweg
29-31 met stallen, smederij en bovenwoning. In 1933 werd de remise verbouwd tot
sectiepost voor de stadsreiniging en nu is het een wijkgebouw van de politie. In 1884
ontwierpen G.B. en A. Salm het nieuwe remisecomplex Amstelveenseweg 134 voor
tramwagens. Het ontwerp voor deze opmerkelijk rijk uitgevoerde remise met
dienstwoning (stalbaas) toont een op de Russische houtbouw geïnspireerde eclectische
stijl. De remise was via een binnenplaats verbonden met de in eclectische stijl
uitgevoerde paardenstallen met bovenwoningen Schinkelhavenstraat 27/Schinkelstraat
16. In 1884-'86 werd naar hun ontwerp ook de voorm. tramremise Linnaeusstraat
30 gebouwd, waarvan alleen het in rijke neorenaissance-stijl uitgevoerde voorgebouw
met bovenwoningen resteert.
Remises Gemeentetram. In 1900 werd de A.O.M. door de stad Amsterdam
overgenomen als Gemeente-
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tram (sinds 1943 Gemeentevervoerbedrijf) en in 1900-'06 volgde de ombouw en
elektrificatie van de tramlijnen. In 1901-'02 kwam de eerste hoofdremise Tollensstraat
60/Bellamystraat 1 [341] tot stand (uitgebreid 1914; werkplaats van 1932 tot 1996).
Dit forse gebouw bestaat uit enkele ‘zaagtandvormig’ verspringende tramhallen en
een hoger dienstgebouw in rationalistische vormen. De tweede remise aan de Nieuwe
Achtergracht is inmiddels verdwenen. In 1914 nam men de derde hoofdremise
Havenstraat 18-26 in gebruik (uitgebreid 1924 met werkplaats, vergroot 1932). Op
het terrein (Vlietstraat) staat nog een in functionalistische vormen uitgevoerd
wisselwachtershuisje op betonnen voet (1954-'55, D. Slebos). In 1927 ontwierp de
Dienst Publieke Werken (D.P.W.) bij de Lekstraat de hoofdremise Kromme
Mijdrechtstraat 25/Amsteldijk 153 [342], een eenrichting tramremise met sobere
expressionistische details (vergroot 1930). Deze remise was toen de grootste van
Europa. In expressionistische stijl ontwierp P.L. Marnette (D.P.W.) het voorm.
Gemeentetramkantoor (Stadhouderskade 1; 1922-'23) [343], een drielaags gebouw
met hoekpaviljoens en beeldhouwwerk (H. Krop), en het nabijgelegen voorm. Bureau
Verkeerswezen (Overtoom 37-43; 1923-'24) [344] met een aan de zijden ‘omkrullende’
gevel en een granieten basement met

Amsterdam, Haarlemmermeerstation

twee doorritten.
De voorm. remise van de Amsterdamse rijtuigmaatschappij (H. Jacobszstraat
9-11) werd in 1911-'12 gebouwd naar een ontwerp in ‘Um-1800’-stijl van J.A. van
Straaten. Dit drielaagse U-vormige gebouw met betonskelet bood plaats aan een
stalling voor rijtuigen (in 1919 door H.G. Jansen veranderd in autogarage) en tien
bovenwoningen, waarvan twee koetsierswoningen.
Stations. Voor de Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij werd in
1913-'15 het voorm. Haarlemmermeerstation (Amstelveenseweg 262-266) [345]
gebouwd, oorspronkelijk Willemsparkstation genoemd. Het ontwerp in Nieuw
Historiserende stijl is van H. van Emmerik. Dit kopstation heeft een met natuurstenen
speklagen uitgevoerd tweelaags stationsgebouw met driezijdig uitgebouwde erkers
en lagere aanbouwen. De perronoverdekking rust op vierkante pijlers. In 1950 werd
hier het personenvervoer gestaakt. In de vork tussen de verhoogde spoorlijnen naar
Utrecht en Amersfoort ligt het station Amsterdam-Muiderpoort (Oosterspoorplein
1) [346], gebouwd in 1939 naar plannen van H.G.J. Schelling. De (inmiddels gesloten)
ruime stationshal heeft een glas-in-loodraam (H. Campendonk) en een rank betonnen
trappenhuis annex seinhuis. Sinds een verbouwing van 1998 zijn de twee eilandperrons
afzonderlijk bereikbaar vanaf het Oosterspoorplein.
De Hollandsche Manege (Vondelstraat
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140) [347] werd in 1880-'81 naar een ontwerp van A.L. van Gendt gebouwd in rijke
eclectische vormen met overwegend neorenaissance-elementen. Via een doorrit in
de directeurswoning bereikt men de achterliggende rechthoekige piste met tribune.
De kap is uitgevoerd met vakwerkspanten en trekstaven. Naast de manegezaal
bevinden zich aangebouwde stallen. De latere uitbreiding aan de Overtoom (1889)
is in 1969 gesloopt en de manege is gerestaureerd in 1983-'86.
Het Zuiderbad (Hobbemastraat 26) [348] is een fors rechthoekig pand met
siermetselwerk, details in gele baksteen en een kap met lichtstraat. Het werd in 1898
naar plannen van J. Ingenohl gebouwd voor de wielrijschool ‘Velox’ van W. Vrolijk.
In 1911-'12 verzorgden J. Stuyt en E. Verschuyl de verbouwing tot overdekt zwembad
met beperkte badhuisfaciliteiten. Veel delen van het interieur van de zweminrichting
zijn goed bewaard gebleven.
Badhuizen. Het voorm. Schoolkinderbad I (Frederik Hendrikstraat 105) [349]
werd in 1901 naar plannen van H. Leguyt gebouwd in pseudo-vakwerkstijl en bevatte
een wacht- en kleedruimte met achtergelegen douchezaal. In 1920 werd de ‘Dienst
der Wasch- en Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingen’ losgekoppeld van de
Gemeentelijke Woningdienst. In 1920-'21 verrees naar plannen van A.J. Westerman
het voorm. gemeentebadhuis Boerhaaveplein 28 [350] als een vrijstaande ronde
centraalbouw in expressionistische stijl met gescheiden stortbaden en kuipbaden

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

202

Amsterdam, Schoolkinderbad I

voor mannen en vrouwen en gescheiden ingangen en wachtkamers. Een vrijwel
exacte kopie hiervan is het voorm. gemeentebadhuis Diamantstraat 134 (1925-'26)
[351]. Het voorm. gemeentebadhuis Javaplein 21 kwam in 1942 (ontwerp 1938) tot
stand met wachtkamers, stortbaden en een kuipbad. Dit licht gebogen pand heeft
middenachter een schoorsteen.
Bioscopen. In de ring werden diverse buurtbioscopen ingericht. De voorm.
bioscoop Ceintuur (Ceintuurbaan 282-284; 1920-'21) [352], nu Ceintuurtheater, is
ontworpen door W. Noorlander met expressionistische gevelelementen. De uitvoering
was in handen van Gewapend Betonbouw ‘De Kondor’. Een wat soberder gevel bezit
de bioscoop Rialto (Ceintuurbaan 340; 1921, J.F.W. van Schaik). Expressionistisch
van vorm en ontworpen met hoektoren is de voorm. bioscoop Olympia (Bellamystraat
49; 1928, Th. Philippi). Vrij onopvallend ten opzichte van de naastgelegen
woonhuizen is de voorm. bioscoop West End (J. Evertsenstraat 18b; 1933, Z.D.J.W.
Gulden en M. Geldmaker), waarvan de gevel is bekleed met bakstenen ‘op z'n plat’.
Het Olympisch Stadion (Stadionplein 20) [353] werd gebouwd ten behoeve van
de negende Olympiade, die van 17 mei tot 12 augustus 1928 in Amsterdam werd
gehouden met bijna drieduizend atleten in veertien sporten (109 evenementen). Naar
plannen van J. Wils en met C. van Eesteren als stedenbouwkundige en G. Jonkheid
als constructeur bouwde men in 1926-'28 een ovaal stadion voor ruim 31.000
toeschouwers met een betonnen wielerbaan, een sintelbaan, een voetbalveld en twee
atletiekvelden. De kleed- en dienstruimtes werden ondergebracht onder de tribunes,
waarvan het gewapend-betonskelet aan de buitenzijde met baksteen werd bekleed.
Voor de ijzeren vakwerkoverkappingen aan de lange zijden werd E.A. van Genderen
Stort als constructeur aangetrokken. Boven de ‘Marathonpoort’ naar het stadion
stonden de woorden ‘Citius, Altius, Fortius’ (sneller, hoger, sterker). Blikvanger is
de in de voor Wils typerende zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerde
Marathontoren, waarvan de hoogte (42,19 m) één duizendste bedraagt van de langste
wedstrijdafstand.

Amsterdam, Olympisch Stadion
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De schaal bovenop diende voor het Olympische vuur en direct daaronder bevinden
zich openingen voor luidsprekers en balkons voor bazuinblazers. Ontworpen door
Wils en uitgevoerd door beeldhouwster G. Rueb is het Van Tuyllmonument met op
een sokkel een atleet die de Olympische groet brengt. Dit monument is opgericht ter
nagedachtenis aan de eerste NOC-voorzitter F.C.W.H. baron van Tuyll van
Serooskerken († 1924).
Van alle Olympische sportaccommodaties resteert slechts het stadion, dat in 1992
ternauwernood van de sloop is gered en in 2000-'01 is gerenoveerd. Daarbij zijn de
wielerbaan en een in 1936-'37 aangebrachte betonnen buitenring verdwenen. Bij het
ruitersportterrein
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staan nog twee pijlers met ruiterstandbeelden van J. Raedecker (bij Tuyll van
Serooskerkenplein 43). Ter plaatse van de schermzaal en het krachtsportgebouw zijn
in staalskeletbouw twee drielaagse functionalistische garages (Citroën) gebouwd,
de zuidelijke in 1929-'31 (Wils) en de noordelijke in 1959-'61 (Wils met F. Ottenhof).
De Apollohal (Apollolaan 2-4) [354] bestaat uit een sporthal met aangebouwde
tennishal (Stadionweg 1-5), een directeurswoning en een café-restaurant aan de zijde
van het Zuider Amstelkanaal. Deze als tijdelijk bedoelde hal met zes stalen spanten
en gemetselde muurvlakken verrees in 1933-'35 naar een functionalistisch ontwerp
van A. Boeken en W. Zweedijk.
Botenhuizen. Het botenhuis van roeivereniging De Hoop (Weesperzijde 65a;
1950-'52, A. Komter) is uitgevoerd in betonskeletbouw met een vulling in
siermetselverband en enkele zeskantige vensters. Uit dezelfde tijd is het botenhuis
van de studentenroeivereniging Nereus (Amsteldijk 130a; 1953, J.J. van der Linden).
Het toiletgebouw aan het Valeriusplein (1922, J. de Meijer) bestaat uit twee half
ondergronds geplaatste gebouwtjes met expressionistische details en siersmeedwerk.
Gedenktekens. Aan de Apollolaan bevindt zich het J.B. van Heutszmonument,
nu Monument Indië Nederland (1932-'35, gerestaureerd circa 2005). Dit imposante
langgerekte bouwsel met waterbassin en bakstenen pyloon is ontworpen door G.
Friedhoff en heeft beeldhouwwerk van F.J. van Hall. Op het Emmaplein staat het
door L. Zijl ontworpen standbeeld van koningin Emma (1935-'38) met een hoge
sokkel en daarop de zittend uitgebeelde regentes.
Het Vondelpark (bij Vondelpark 1) werd in 1864 gesticht als ‘Rij- en Wandelpark’
op initiatief van enkele bemiddelde particulieren, onder wie de bankier C.P. van
Eeghen. Naar plannen van J.D. en L.P. Zocher werd in 1864-'65 aan de zijde van de
Van Baerlestraat begonnen met een smalle strook, de ook wel ‘de slurf’ genoemde
aanlooproute tot aan de Stadhouderskade. In dit landschappelijk vormgegeven
‘Nieuwe Park’ verrees in 1867 het bronzen standbeeld voor Joost van den Vondel
naar ontwerp van L. Royer, uitgevoerd door J.Th. Stracké en gegoten door de firma
L.J. Enthoven & Co. Het beeld staat op een hoge sokkel (ontwerp P.J.H. Cuypers),
omgeven door de gevleugelde schutsengelen van Treurspel, Hekeldicht, Leerdicht
en Gewijde Poezië (beeldhouwwerk J.H. Lauweriks en J.Th. Stracké). Uitbreidingen
van het Vondelpark in westelijke richting tot aan de Amstelveenseweg vonden plaats
in 1867, 1872 en 1877. Aan de noord- en zuidrand van het park verrezen villa's. Ter
regulering
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van de van oudsher problematische grondwaterstand bouwde men rond 1875 een
gemaal (Amstelveenseweg 115) met chaletstijl-elementen.
In het park verrees in 1879-'81 naar plannen van W. Hamer een groot paviljoen
(Vondelpark 3) [355], uitbundig vormgegeven in een op de Italiaanse renaissance
geïnspireerde eclectische stijl (uitgebreid 1890, verbouwd 1924). Dit paviljoen is in
1947 heropend als cultureel centrum en dient sinds 1973 als Nederlands Filmmuseum.
Bij een renovatie in 1991-'92 is de ‘Franse Zaal’ in de oorspronkelijke staat
teruggebracht, evenals de later aangebouwde restaurantzaal. In de ‘Japanse Zaal’ (nu
tweede bioscoopzaal) is het authentieke stucplafond gerestaureerd. In de eerste
bioscoopzaal heeft men het interieur van de voormalige Parisien-bioscoop (1924)
van J. Desmet aan de Nieuwendijk (nr. 69) ingebouwd. Aan de Stadhouderskade
bevindt zich een rijk neorenaissance-toegangshek (1883) naar ontwerp van de Duitse
architect A. Linnemann, opgericht ten behoeve van de Wereldtentoonstelling
(Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling) te Amsterdam. Centraal
in de doorgang staat het beeld van de Amsterdamse stedenmaagd op een hardstenen
sokkel. Aan de zuidzijde van het park bevindt zich de Willemsbrug (bij Koningslaan
52,
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brug 454; 1898) met ijzeren hekken en pylonen met bolvormige bekroning. Op een
cirkelvormig eiland staat een muziektent (1873) naar ontwerp van J.D. Zocher jr. en
L.P. Zocher en met gietijzeren zuilen van de firma L.J. Enthoven & Co. Het melkhuisje
(Vondelpark 2; 1874) is een boerderij annex uitspanning met chaletstijl-details. In
functionalistische stijl gebouwd is het cirkelvormige theehuis Het Blauwe Theehuis
(Vondelpark 5; 1936, H.A.J. en J. Baanders). Bij het park behoren verder nog een
oudere tuinmanswoning (Zandpad 3; 1853), een mogelijk door J.D. Zocher ontworpen
opzichterswoning (Vondelpark 1; circa 1865) met eclectische details en een oranjerie
(Zandpad 2c; 1890) met chaletstijldetails. Het park is gerenoveerd in 1953, 1977 en
2004-'05.
Overige parken. Als groenvoorziening voor bewoners van de arbeiderswijk De
Pijp werd in 1886 bij de Ceintuurbaan het Sarphatipark aangelegd naar een ontwerp
in landschappelijke stijl van J.G. van Niftrik. Centraal gesitueerd is het door J.R. de
Kruyff en L. Breier ontworpen gedenkteken voor arts en weldoener Samuel Sarphati
met bronzen borstbeeld (S.H.J. Stracké-Van Bosse) en

Amsterdam, Sarphatipark, monument dr. Samuel Sarphati (1993)

een koepelvormige bekroning op granieten zuiljes. Van Niftrik ontwierp in 1890 ook
het tussen de spoorlijn en de Haarlemmertrekvaart gelegen Westerpark (bij
Haarlemmerweg 58; deels heringericht 1997). Bij de oostingang (Nassauplein) staat
een standbeeld voor F.J. Domela Nieuwenhuis (1931, J. Polet). Ter plaatse van de
in 1866 aangelegde en in 1894 gesloten (Oude) Oosterbegraafplaats ontstond in 1890
het Oosterpark (Oosterpark ong.). De hiertoe uitgeschreven prijsvraag werd in 1891
gewonnen door L.A. Springer, die een park in gemengde stijl aanlegde. Hij verzorgde
in 1916 ook een reorganisatie en een vergroting aan de zuidzijde. De muziekkoepel
dateert uit circa 1890. Sinds 1955 staan in het park twee hardstenen limietpalen
(1838). Ter plaatse van de in 1845 aangelegde en in 1936 gesloten R.K. begraafplaats
‘De Liefde’ ligt sinds 1926 het Bilderdijkpark (Bilderdijkstraat ong.; gerenoveerd
1988). Van de in 1962 geruimde begraafplaats resteert het baarhuisje of ‘pesthuisje’
(zijde Hugo de Grootgracht).
Begraafplaatsen. In 1714 aangelegd als alternatief voor de begraafplaats in
Muiderberg is de voorm. Hoogduits-Isr. begraafplaats Zeeburg (Zeeburgerdijk 226,
Zeeburg) [356]. Toen de begraafplaats vol raakte heeft men te Diemen een nieuwe
begraafplaats gesticht (1914), waarna ‘Zeeburg’ is gesloten (1942) en op twee
grafvelden na geruimd (1956). In 1926-'31 werd aan de oostzijde het Flevopark
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aangelegd. Als toegang daarvan dient sinds 1938 het monumentale hek met zandstenen
hekposten (1770) dat tot 1898 op de brug vóór de Muiderpoort stond.
De R.K. begraafplaats Buitenveldert (F. Roeskestraat 103, Nieuw-Zuid) [357]
werd in 1835 gesticht bij de R.K. St.-Augustinuskerk van Buitenveldert (afgebroken
1994) en werd in 1902-'07 en in 1920 oostwaarts uitgebreid. Het door Ed. Cuypers
voor T.A.T. Wiegman-Dobbelmann († 1907) ontworpen grafteken heeft een door
P.E. van den Bossche vervaardigd Therasiabeeld. Andere belangrijke graftekens zijn
die met bronzen portret voor pater J.V. de Groot († 1922), de ommuurde zerk met
kruis voor M.H. Meijer zu Slochteren-Berlage († 1929) en de grafsteen voor cabaretier
W. Sonneveld († 1974).
De Alg. begraafplaats Zorgvlied (Amsteldijk 273, Rivierenbuurt) [358] werd in
1867-'70 voor de gemeente Nieuwer-Amstel aangelegd op een voormalige
buitenplaats. Het ontwerp in landschappelijke stijl was van L.P. Zocher, die in 1890
ook de eerste uitbreiding verzorgde. Verdere uitbreidingen volgden in 1919, 1929
(H. van der Bijl), 1931 en omstreeks 1955 (C.P. Broerse). De begraafplaats heeft
een kantoorvilla met eclectische details (circa 1870) en een sobere
zakelijk-expressionistische aula (1931, K.J. Mijnarends) met Verschueren-orgel
(1956). Het mausoleum voor circusdirecteur Oscar Carré († 1911) is door J.P.F. van
Rossem en W.J. Vuyk ontworpen in de vorm van een kleine tempel. Tot de
belangrijkste graftekens behoren verder het onder een tempeldak gelegen graf van
G.J. Dorrepaal († 1883) met engelenbeeld (F. Stracké) en de rijke graftekens voor
A.M.L. Hartog van Banda († 1873) en J.E.S. Knoll († 1900). Een eigen ontwerp is
het graf van architect Ed. Cuypers († 1927). Van de vele andere interessante graven
noemen we die van hoteleigenaar A.W. Krasnapolsky († 1912), socialistisch voorman
J.A. van Zutphen († 1958) en de Nobelprijswinnaars F. Zernike († 1966) en J.D. van
der Waals († 1971); verder die van toneelschrijver H. Heijermans († 1924), acteur
L. Bouwmeester († 1925), componist J.E. Röntgen († 1932), beeldhouwer H. Krop
(† 1970), schilder C. Willink († 1983) en schrijfster A.M.G. Schmidt († 1995).

Amsterdam, Alg. begraafplaats Zorgvlied, grafmonument Oscar Carré
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De voorm. begraafplaats Te Vraag (Rijnsburgerstraat 51, Oud-Zuid) [359] werd in
1891 als protestantse begraafplaats gesticht door P. Oosterhuis, die het terrein daartoe
liet ophogen. Uit die tijd dateert een wachthuisje in chaletstijl bij het toegangshek.
De begraafplaats is gesloten in 1962. De aula wordt sinds 1987 particulier bewoond.
De R.K. St.-Barbarabegraafplaats (Spaarndammerdijk 312, Westerpark) [360] werd
in 1895 gesticht toen de in 1845 aangelegde begraafplaats ‘De Liefde’ (nu
Bilderdijkpark) vol raakte. De aanleg met rotonde, lange as met kruisgroep en
slingerende paden is een ontwerp van A.C. Bleijs, die ook tekende voor de in vakwerk
uitgevoerde aula annex kapel. Belangrijke graftekens zijn de stèle met vleugels voor
H.C.J.M. van Nispen tot Sevenaar († 1897), het grafteken voor F.T. Bensdorp (†
1902) en de door J.W. Botterman vervaardigde zerk met kruis voor F.A. Muschter
(† 1905). In 1955 zijn de stoffelijke resten van J.A. Alberdingk Thijm († 1889) van
‘De Liefde’ hierheen overgebracht. De begraafplaats Vredenhof (Haarlemmerweg
367, Westerpark) [361] werd in 1897 gesticht als particuliere begraafplaats. Voor de
aanleg op het opgehoogde terrein maakte L.A. Springer de plannen, terwijl A. Salm
het wit gepleisterde ontvangstgebouw met dakruiter en beheerderswoning ontwierp.
Opvallende graftekens zijn het bronzen beeld met fiets van wielrenner S.W. Hoevens
(† 1934), de stèle met treurende vrouw voor C.H. Louwen-Vonk († 1936) en het
eenvoudige graf van volkszanger Johnny Jordaan († 1989).

Amsterdam-Bijlmermeer
(gemeente Amsterdam)
Stadsdeel van Amsterdam, ontstaan

Amsterdam-Bijlmermeer, gezien vanuit het zuiden

nadat in 1966 de gemeente Weesperkarspel was opgedeeld en Amsterdam het deel
ten zuiden van de ringspoorlijn en tussen de rijksweg A2 en de Weespertrekvaart
toebedeeld had gekregen. Langs die in de Gaasp overgaande trekvaart resteert nog
iets van de pre-stedelijke bebouwing in de vorm van enkele boerderijen. Ter plaatse
van het in 1622-'27 drooggemaakte Bijlmermeer is vanaf 1966 in hoog tempo een
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wijk met woningen en kantoren gebouwd (planontwikkeling 1962-'73). Sinds de
Bijlmervliegramp (1992) heet de wijk Amsterdam-Zuidoost.
Kerken. Het kerkcentrum De Drie Stromen (Renswoudestraat 75) is in 1982-'83
verwezenlijkt naar ontwerp van D. Hartemink. Het kerkcentrum De Nieuwe Stad (A.
Luthuliplein 11), met twee kerkzalen, heeft men in 1992-'93
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Amsterdam-Bijlmermeer, Amsterdam Arena

gebouwd naar plannen van L. Lafour en R. Wijk. Deze laatste kerk wordt gezamenlijk
gebruikt door de R.K. parochie ‘De Graankorrel’ en de Hervormde, Gereformeerde,
Evangelisch-Lutherse en Evangelische Broedergemeenten.
Flats en woonblokken. De eerste woningen waren de negenlaagse galerijflats op
een onderbouw met collectieve ruimten van Hoogoord e.o. (1968, K. Rijnboutt).
Hieruit ontstonden in het noordoostelijke stadsdeel de dominante tien verdiepingen
tellende galerijflats Frissenstein, Nellesteinpad e.o. (1972-'73, A.C. Kromhout, J.
Groet, K. Geerts en F. Ottenhof) in de vorm van honingraat-segmenten. Op grond
van de beginletters van de straatnamen zijn de flats gegroepeerd in de DF-, EG-, Hen K-buurt. Wegens de gebleken sociale onveiligheid wordt de oorspronkelijke opzet
met strikte scheiding in verkeersstromen en afzonderlijke parkeergarages veranderd
bij de huidige herstructurering van deze woongebieden. Ten zuiden van de
Gaasperdammerweg is in 1980-'82 naar een stedenbouwkundig plan van C.J.M.
Weeber de Venserpolder (1982-'84) ingericht. De door diverse architecten uitgewerkte
woonblokken bestaan overwegend uit compacte strokenbouw.
Het Academisch Medisch Centrum (Meibergdreef 9 e.o.), gelegen in de
zuidwestpunt van de Bijlmer, is een immens complex voor ruim negenduizend
gebruikers en heeft een ruimtelijke driedeling in onderwijs, verpleging en onderzoek.
Het A.M.C. is in 1968-'81 gebouwd naar plannen van D. van Mourik van bureau
Duintjer, Istha, Kramer & Van Willegen.
Kantoren. Het centrum van de Bijlmer wordt gevormd door het winkelcentrum
‘De Amsterdamse Poort’, waar parallel aan de spoorlijn enkele kantoorgebouwen
zijn opgetrokken. Een antroposofisch ontwerp is het nu door de I.N.G. gebruikte
voorm. hoofdkantoor van de Nederlandse Middenstands Bank (Bijlmerplein 888;
1979-'87, T. Alberts en M. van Huut). Belangrijk zijn verder het kantorencomplex
Nieuw Amsterdam (Foppingadreef; 1985, P. de Bruijn) en de hoofdkantoren van
K.B.B. (Hoogoorddreef; 1975-'82, bureau OD 205), AMRO-bank (Hoogoorddreef;
1987, J. Boot) en uitzendbureau Randstad (Dubbelinkdreef; 1987-'90, W.G. Quist).
De Amsterdam Arena (Arena Boulevard 1) is een op een vliegende schotel
gelijkend gebouw met als onderbouw een parkeergarage (transferium) en daarboven
een voetbalstadion met afsluitbaar glazen schuifdak. Dit stadion met 50.000 plaatsen
is in 1990-'96 gebouwd naar ontwerp van R.H.M. Schuurman (bureau Grabowsky
& Poort) en met esthetisch advies van Sj. Soeters.
Driemond. Dit gehucht ten oosten van de Bijlmermeer ontstond in de 18de eeuw
bij de samenkomst van het Gein en de Gaasp. Aan de oostzijde loopt sinds 1893 het
Merwedekanaal (vanaf 1934 Amsterdam-Rijnkanaal). De Gemeenschapspolder werd
bemalen door de rond 1707 gebouwde poldermolen Lange Stammerdijk 20, een met
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riet gedekte achtkantige grondzeiler op een met hout beklede voet (restaureerd circa
2000). Het woonhuis Zandpad 4 is een deels in hout uitgevoerd diep huis. De
bakstenen tuitgevel is voorzien van natuurstenen hoekvoluten, een gebogen
topafdekking en de jaartalankers ‘1754’.

Amsterdam-Buitenveldert
(gemeente Amsterdam)
Stadsdeel van Amsterdam, ontstaan nadat in 1921 de gemeentegrens van Amsterdam
in zuidelijke richting naar de Kalfjeslaan was verlegd ten koste van het grondgebied
van Nieuwer-Amstel (Amstelveen). Het gebied maakte deel uit van het in 1934
vastgestelde Algemeen Uitbreidings Plan, evenals het tot Amstelveen behorende
Amsterdamse Bos. De planontwikkeling vond uiteindelijk in 1955-'60 plaats en in
1958 werd de eerste paal geslagen van deze orthogonaal opgezette wijk. Alleen aan
de oostzijde is nog iets van de pre-stedelijke bebouwing herkenbaar. Aan de
Amsterdamse Zuidas, langs de A10, ontwikkelt zich een concentratie aan
kantoorgebouwen.
De R.K. St.-Augustinuskerk (Kalfjeslaan 400) [362] is een grote eenbeukige
kerk met recht gesloten koor, ranke toren (zuidoostzijde) en een opvallend groot
roosvenster in de westgevel. Deze traditionalistische kerk werd in 1934-'35 gebouwd
naar ontwerp van J.M. Hardeveld en L. van der Bijl ter vervanging van een kerk uit
1902. De kerk bevat een monumentaal hoofdaltaar met ciborium (1935, J.E. en L.
Brom).
Naoorlogse kerken. Een uitwaaierende plattegrond en een ranke stalen
klokkenmast kenmerken de moderne (Geref.) Pelgrimskerk (Van Boshuizenstraat
560; 1962-'63, A. Rothuizen en P.J. 't Hooft). De (Herv.) Pinksterkerk (Van
Boshuizenstraat 652; 1963-'64, M.F. Duintjer), een moderne kerk met vergaderzaal,
is sinds 1975 in gebruik bij de Pinkstergemeente. Vergelijkbaar in hoofdvorm is de
R.K. De
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Goede Herderkerk (Van Boshuizenstraat 420-422; 1966-'68, A.F. Brenninkmeijer).
Deze kerk heeft gebrandschilderde ramen van J. en A. Min. In antroposofische stijl
ontworpen is de Andrieskerk van de Christengemeenschap (A.J. Ernststraat 869;
1971, H.W.M. Hupkes).
Het gebouw van de Vrije Gemeente (Van der Boechorststraat 26), nu Joods
Cultureel Centrum, is een functionalistisch pand met een hoge hal, een grote en een
kleine zaal. Het ontwerp van G.Th. Rietveld is in 1967-'68 uitgevoerd door J. van
Tricht.
Het Lyceum Buitenveldert (De Cuserstraat 3), een kam-vormig en overwegend
drielaags functionalistisch pand met betonskelet en hogere trappartij met
observatorium, is in 1959-'63 gebouwd naar ontwerp van M.F. Duintjer.
Vrije Universiteit (De Boelelaan 1105 e.o.) [363]. Van dit universiteitscomplex
is het eerste laboratorium tot stand gekomen in 1965-'68 (H.T. Zwiers). Tegelijkertijd
begon de bouw van het (Chr.) Academisch ziekenhuis (De Boelelaan 1117) naar
plannen van Joh.H. Groenewegen en A. Rothuizen. Het zestien verdiepingen tellende
hoofdgebouw werd kort daarop opgetrokken naar plannen van de Architectengroep
'69 (Chr. Nielsen en J.H.Chr. Spruit). De lagere bouwdelen bevatten de aula van de
universiteit.
Woonhuizen. Tot de interessantste woonbebouwing behoren de rond 1965 aan
de Van Boshuizenstraat gebouwde zevenlaagse flats - genoemd naar architecten en de vierlaagse galerijflats aan de Loevestein e.o. De drive-in-woningen Van
Nijenrodeweg 875-893 zijn in 1964 gebouwd naar ontwerp van P. Zanstra. Van de
hand van G.Th. Rietveld is de voor A. Schenkkan gebouwde vrijstaande kubistische
villa Weldam 10 (1960-'64).
Kantoren. Het functionalistische kantoorgebouw voor de Turmac Tabacco
Company (Drentestraat 21) is in 1964-'66 gebouwd naar ontwerp van H. Salomonson
(tuinontwerp mevr. M. Ruys). Zeer opvallend is het door V-vormige kolommen
gedragen ‘schoenvormige’ hoofdkantoor van de I.N.G.-groep (Amstelveenseweg
500), gebouwd in 1998-2002 naar plannen van R.E. Meyer en J.W. van Schooten
met tien verdiepingen en in de ‘neus’ een auditorium.
Stations. Ten behoeve van de zuidtak van de Schiphollijn zijn in 1978 twee stations
gebouwd, beide tevens bestemd voor de C.V.B.-sneltram. Het station Zuid W.T.C.
(Beethovenstraat ong.) uit 1978 is ontworpen door B.A.J. Spängberg en K. van der
Gaast. Het station R.A.I. (Europaboulevard) [364] is in 1981 opgezet als kopstation
en in 1992 verbouwd naar plannen van R.M.J.A. Steenhuis bij het doortrekken van
de lijn richting Duivendrecht.
Parken. Het dwars door Buitenveldert aangelegde Gijsbrecht van Aemstelpark
(Van Nijenrodeweg ong.) is een belangrijk voorbeeld van modernistische
parkarchitectuur. Centraal ligt een omgracht gedeelte (Enzerinck) met groene kamers.
Het ontwerp van W.C.J. Boer is na het winnen van een prijsvraag in 1959 uitgevoerd
en heeft een trappartij en banken naar plannen van A. van Eyck. Het Amstelpark
(Europaboulevard ong.), ontworpen in 1970 door E. Mos ten behoeve van de ‘Floriade
'72’, bevat een kleinspoorbaan en een door N. Oyevaar ontworpen ‘Glazen Huis’.
Poldermolen ‘De Riekermolen’ (De Borcht 10) [365], gelegen aan de oostzijde
van Buitenveldert, is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler uit 1636, die
vanwege de vergroting van het Nieuwe Meer bij Sloten in 1961 naar de huidige plek
is overgebracht. Voor de molen staat een bronzen beeld van Rembrandt als tekenaar.
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Amstelrust (Amsteldijk 319) [366], gelegen nabij de Rozenoordbrug aan de
Amstel, is een nagenoeg vierkant buitenhuis met omlopend schilddak en
hoekschoorstenen. Het werd rond 1740 gebouwd en vervolgens verbouwd in 1830
en gerestaureerd omstreeks 1930. Het rijke smeedijzeren toegangshek stamt uit
dezelfde tijd.

Amsterdam-Buiksloot
(gemeente Amsterdam)
Stadsdeel van Amsterdam, ontstaan in de 15de eeuw als dorp op de Waterlandse
Zeedijk en nu het westelijke deel van Amsterdam-Noord. In de polder achter de
zeedijk verrees een eerste kerk en aan de dijk bouwde men houten huizen. Van een
smalle landtong in het IJ - de Volewijkslanden - vertrok de veerpont naar Amsterdam
(sinds 1842 stoompont). Over deze landtong werd in 1622 een weg naar Purmerend
aangelegd en parallel hieraan groef men in 1660 een trekvaart, die bij Buiksloot de
zeedijk passeerde. In 1825 volgde de verbreding van deze trekvaart tot het
Noordhollands Kanaal. De Buiksloterham, ten westen van de Volewijkslanden, werd
in 1848-'50 drooggelegd.
Ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam stelde A. Keppler in 1914 een
plan voor 3500 woningen in dit gebied op. In 1921 werd de gemeente Buiksloot door
Amsterdam geannexeerd. De Buiksloterham verdeelde men in een oostelijke strook
(Florapark, 1920), een middendeel met geconcentreerde woningbouw (Van der
Pekbuurt, 1918-'20 en 1922-'26) en een westelijk gedeelte met havens en industrie.
Al in 1919-'24 was verder noordwestelijk het tuindorp Oostzaan ontstaan bij de daar
gevestigde N.D.S.M.-werf. Na 1921 groeide Buiksloot aan Nieuwendam vast en
door forse uitbreidingen na de Tweede Wereldoorlog vormden deze kernen uiteindelijk
Amsterdam-Noord.
De Herv. kerk (Buiksloterkerkpad 10) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor, kleine uitbouwen en bij de voorgevel een houten dakruiter. Deze kerk
met naar onder uitzwenkende steunberen kwam in 1709-'10 tot stand
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met restanten van een kerk uit 1609, die de laat-middeleeuwse kerk ter plaatse had
vervangen. De kerk onderging herstel in 1840 en een restauratie in 1961-'65.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken en in de
uitbouwen twee rijk gesneden korbeelstellen (circa 1609). Tot de inventaris behoren
een preekstoel (midden 17de eeuw), een doophek (1728) en doopboog (1788), en
een door H. ter Hart gebouwd orgel (1858).
De voorm. R.K. St.-Ritakerk (Hagedoornplein 2), een brede basilicale kerk met
apsis en toren, werd in 1921-'22 gebouwd naar een traditionalistisch ontwerp met
rationalistische details van A.J. Kropholler. Bij het herstel van de oorlogsschade
(1943) in 1946-'47 (C.M. van Moorsel) heeft men het schip verlengd en de bestaande
toren vervangen door de huidige, niet afgebouwde, zware toren. In 1973 is de
westelijke helft van de kerk verbouwd tot openbare bibliotheek.
Eveneens ontworpen door Kropholler zijn de pastorie (Buiksloterweg 95; 1921-'22)
en het ten behoeve van de dominicanessen van Voorschoten toegevoegde
St.-Rosaklooster (Wingerdweg 4; 1926-'27). Zij verzorgden het onderwijs in de
bijbehorende bewaarschool en lagere school (jongens en meisjes). Het zusterhuis
met kapel en de kloosterhof zijn na beschadiging in 1943 eveneens hersteld (C.M.
van Moorsel).
Overige kerken. Zaalkerken in traditionalistische vormen zijn de R.K.
St.-Stephanuskerk (Kamperfoelieweg 211; 1932-'33, K.P. Tholens), de kerk van de
Geref. Gemeente (Melkweg 16; 1950-'51, J. Verkerk) en de sobere (Geref.)
Maranathakerk (Mosplein 40; 1952, B.W. Plooy en N. Lansdorp); de laatste dient
nu als Koptische kerk van de Moeder Gods. Naoorlogs is ook de met romaanse
elementen uitgevoerde driebeukige basilicale R.K. Allerheiligst Sacramentskerk
(Kometensingel 150; 1951-'52, A. Evers en G.J.M. Sarlemijn). Een moderne zaalkerk
met onderbouw en glas-in-betonvensters is de (Herv.) Bethelkerk
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(Plejadenplein 42; 1957-'59, S. van Woerden en D. Slebos). De voorm. (Geref.)
Regenboogkerk (Kometensingel 56; 1963, D. Egberts) wordt nu gebruikt door de
Pinkstergemeente.
De voorm. politiepost (Buiksloterweg 9b), een vierkant houten pand met tentdak,
verrees in 1915-'16 naar plannen van de Dienst Publieke Werken en bevatte
oorspronkelijk een agentenkamer, een kamer voor de postcommandant, een
fietsenbergplaats en twee cachotten.
Scholen. Openbare lagere scholen in zakelijk-expressionistische stijl naar plannen
van de Dienst Publieke Werken zijn de tweelaagse dubbele school Papaverhoek 1-3
(1923-'24), nu schildersvakschool, de tweelaagse school Kometensingel 189 (1926)
en de Prinses Julianaschool (Meteorensingel 38; 1926) met gymnastieklokaal. De
laatstgenoemde school is ontworpen door Th.J. Lammers (D.P.W.).
Woonhuizen. Van de oude eenlaagse houten dorpshuizen hebben enkele nog een
18de-eeuws houtskelet. De meeste huizen zijn voorzien van een (later vernieuwd)
groen houten voorschot met ingezwenkte top. Het rijkste voorbeeld toont het
L-vormige huis Buiksloterdijk 280 met zijn wit geschilderde ingezwenkt voorschot,
dat is voorzien van een gesneden omlijsting
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in Lodewijk XV-stijl en een gesneden vensteromlijsting (circa 1760). De bakstenen
onderpui dateert vermoedelijk uit circa 1800. Het L-vormige houten huis
Buiksloterdijk 284 heeft een houten klokgevel en een bakstenen pui (begin 19de
eeuw). Vergelijkbaar hiermee is Buiksloterdijk 214. Voorbeelden van diepe huizen
met een geheel houten pui en een klokgevel met klein fronton zijn Buiksloterdijk
330 en 390; beide hebben mogelijk nog een 18de-eeuwse kern. Opmerkelijk is de
overhoekse plaatsing van de ingang bij het huis Buiksloterdijk 204. Andere
noemenswaardige voorbeelden van 19de-eeuwse houten huizen met een bakstenen
pui en een ingezwenkt houten voorschot zijn Buiksloterdijk 174, 194, 340 en 402.
Voorbeelden van midden-19de-eeuwse dwarse huizen zijn Buiksloterdijk 224 en het
dubbele huis Buiksloterdijk 200-202.
Volkswoningbouw. In de Buiksloterham verrezen in 1918-'26 bijna 1500
woningen. De kleine woonhuizen van het Disteldorp (Lange Distelstraat e.o.) werden
in 1918 als noodwoningen opgezet, waarschijnlijk naar plannen van J.W. Mulder.
Ze staan op betonnen funderingsplaten en hebben onder de dakrand een strook houten
beplanking. De zuidelijker gelegen Van der Pekbuurt (1918-'26), ontworpen door
J.E. van der Pek, bestaat overwegend uit gestapelde eengezinswoningen in de vorm
van tweelaagse panden met sobere rationalistische details. Ten noorden hiervan
kwam naar plannen van W. Noorlander het woningcomplex Andoornstraat e.o.
(1919-'20) tot stand. Recentelijk gerenoveerd is het door de Gemeentelijke
Woningdienst ontworpen Floradorp (Pinksterbloemstraat e.o.; 1926).
Tuindorp Oostzaan. Dit tuindorp met uiteindelijk ruim 1300 woningen kwam in
1919-'24 ten noordwesten van Buiksloot tot stand op basis van een plan van A.
Keppler, dat door B.T. Boeyinga na zijn indiensttreding bij de Gemeentelijke
Woningdienst in 1921 verder werd uitgewerkt. Kenmerkend voor het ruim in het
groen gelegen tuindorp is de blokstructuur met kleine rijen woningen. Aan de oostzijde
zijn deze gegroepeerd om het Zonneplein en twee kleinere ‘satelliet-pleinen’, het
Castorplein en het Polluxplein. Westelijk daarvan ontstond een tweede blokstructuur
met centraal daarin het Mercuriusplein. Het Zonneplein kreeg een centrumfunctie
met woon- en winkelpanden (1922-'24, B.T. Boeyinga) voorzien van galerijen voor
de winkels. Aan de noordzijde werd het plein afgesloten door het verenigingsgebouw
‘Tuindorp Oostzaan’ (1932, J.H. Mulder), later bekend als ‘'t Zonnehuis’. Opmerkelijk
zijn ook
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de rationalistische proefwoningen aan het Castorplein (systeem Winget; 1920-'21,
J.H. Mulder jr.). De zogeheten dokterswoningen (Kometensingel 179-187, 1924-'25)
zijn uitgevoerd in sobere expressionistische vormen.
In het tuindorp ontwierp de Dienst Publieke Werken de voorm. openbare leeszaal
en bibliotheek (Kometensingel 211; circa 1924), een houten en met riet gedekt
expressionistisch pand, en de voorm. kantine en bergplaats van de afdeling
Plantsoenen (Orionplantsoen 1a-b; 1925), nu in gebruik als huisartsenpraktijk.
Café-restaurant ‘'t Tolhuis’ (Buiksloterweg

Amsterdam-Buiksloot, Café-restaurant 't Tolhuis
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7), een neoclassicistisch pand met ingangsportaal en een hogere en bredere zaal
erachter, werd in 1859 gebouwd naar plannen van W. Springer ter plaatse van een
tolhuis uit 1665. In het achterliggende plantsoen (ontwerp P. van der Sterr) richtte
men in 1878 een uitspanning met speeltuin, muziek- en schiettent in. Op dit terrein
werd in 1913 de Eerste Nederlandse Tentoonstelling op Scheepvaartgebied
(E.N.T.O.S.) gehouden en in 1919 de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam
(E.L.T.A.). Sinds de sloop van het in 1913 gebouwde IJ-paviljoen (1977) is alleen
het gebouw uit 1859 over.
Windmolen ‘De Admiraal’ (Noordhollandskanaaldijk 21) is een met riet gedekte
achtkantige stellingmolen op een houten schuur, gebouwd in 1792 als krijt- en
trasmolen voor Roelof de Leeuw en Elisabeth Admiraal. Met behulp van een
kollergang werd hier tot 1940 tufsteen vermalen tot tras en kalksteen tot krijt (vanaf
1897 geholpen door een oliemotor). De molen en het naastgelegen houten
molenaarshuis (nr. 22; circa 1792) zijn in 1966-'67 gerestaureerd.
Sluizencomplex. Bij de monding van het Noordhollandsch Kanaal in het IJ bouwde
men in 1824 naar plannen van Jan Blanken de Willemsluis (Meeuwenlaan ong.). Ten
behoeve van het toegenomen verkeer kwam iets westelijker de Willem III-sluis
(Sixhaven ong.; 1861-'63) tot stand met twee naast elkaar gelegen schutkolken. Kort
daarop volgde renovatie van de oude Willemsluis (1865-'68). Door de bouw van de
IJtunnel (1968) is die sluis afgesloten van de rest van het kanaal en heeft deze zijn
functie verloren.
Het Shell-terrein (Badhuisweg) ontstond in 1867 als petroleumdepot van de
Bataafsche Petroleum Maatschappij. Onder leiding van directeur G.J.L. Caviët werd
het vanaf 1913 omgebouwd tot Shell-laboratorium. In 1929 verrees het drielaagse
Groot Laboratorium met classicistische details. In 1939 volgde een uitbreiding naar
plannen van C.A. Abspoel, die dat jaar ook verantwoordelijk was voor het Nieuw
Laboratorium. Beide gebouwen hebben een betonskelet met baksteenbekleding en
stalen ramen. Op de zuidpunt van het

Amsterdam-Buiksloot, Shell-terrein, kantoorgebouw Overhoeks

terrein staat het op betonnen poten rustende, vijftien verdiepingen hoge
kantoorgebouw Overhoeks (1970-'71) met zijn opmerkelijke ‘hoedvormige’
bekroning. Een structuralistische vormgeving heeft het Polymerencentrum
(Badhuisweg 3; 1972-'75, M.E. Zwarts).
De voorm. N.D.S.M.-werf (Neveritaweg) kwam voort uit de in 1827 gestichte
Fabriek voor Stoom- en andere Werktuigen op het werfterrein Oostenburg van de
V.O.C. (gesloten 1795). Vanaf 1840 vond daar weer scheepsbouw plaats tot een
faillissement in 1891. Dat terrein werd ingenomen door het latere Werkspoor. Meer
westelijk (Dijkgracht) stichtte men in 1894 de Nederlandse Scheepsbouw
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Maatschappij. Voor de bouw van grotere schepen was ligging aan open water
noodzakelijk en daarom werd de werf in 1919 overgebracht naar Amsterdam-Noord.
Daarbij werden een in 1909 gebouwde smederij en timmermansloods overgebracht.
Evenals de andere gebouwen zijn deze uitgevoerd in stalen vakwerkbouw met
baksteenvulling. Het ontwerp was van G.J. Langhout, die voor de nieuwe locatie
ook de scheepshellingen en de enorme scheepsbouwloods (Neveritaweg 15; 1919-'20)
ontwierp. In 1946 fuseerde de fabriek met de naastgelegen scheepsreparatiewerf
(Nederlandse Droogdok Maatschappij) tot de Nederlandse Dok en Scheepsbouw
Maatschappij (N.D.S.M.). Van kort daarna is de met prefab-betonelementen
uitgevoerde lasloods (Neveritaweg 1-5; 1952, J.D. Postma). In 1979 volgde nog een
fusie met de Amsterdamse Droogdok Maatschappij, maar in 1984 moest de werf
sluiten.

Amsterdam-Nieuwendam
(gemeente Amsterdam)
Stadsdeel van Amsterdam, ontstaan als dorp op de in 1516 aangelegde Tweede
Waterlandse Zeedijk en nu het oostelijke deel van Amsterdam-Noord. Bij de Nieuwe
Dam in de Kleine Die vormde zich een nederzetting. In de polder daarachter verrees
een kerk (Kerkepad) en aan de dijk bouwde men houten huizen, waaronder zogeheten
kapiteinshuizen. De buitendijks aan de zuidzijde gelegen Nieuwendammerham werd
vanaf 1853 gebruikt als baggerbergplaats en rond 1880 verder opgehoogd (na 1907
industrieterrein). In 1911 werd tussen dit gedeelte en de Nieuwendammerdijk het
IJ-bosch aangelegd (na 1950 W.H. Vliegenbos). Aan de zuidrand daarvan kwam het
als tijdelijk bedoelde Vogeldorp tot stand (1918-'19). Aan de IJ-zijde was in 1877
de Amsterdamse Droogdok Maatschappij opgericht (gesloten 1978).
In 1921 werd de gemeente Nieuwendam door Amsterdam geannexeerd waarna
aan de oostzijde van de Volewijkslanden de geconcentreerde bebouwing van de
Vogelbuurt (1923) verrees. Binnendijks ontstond ten oosten van de Kleine Die het
tuindorp Nieuwendam (1927) en ten westen daarvan het tuindorp Buiksloot (1931).
Hiermee groeide Nieuwendam aan Buiksloot vast tot Amsterdam-Noord. In 1964-'67
is het Buikslotermeerplein ingericht met winkelcentrum (F.J. van Gool) en
bijbehorende woonflats (1974, G.P. de Bruijn).
De Doopsgez. vermaning (Meerpad 9) is een kleine houten zaalkerk met
boogramen, omlijste ingang en een frontonvormige gevelbekroning. Deze kerk uit
1843 is bij een restauratie in 1970 (H.F. Rappange) een travee dieper herbouwd.
De Herv. kerk (Brede Kerkepad 8) is een zaalkerk voorzien van een toren van
twee geledingen met een iets smallere bovenbouw met naaldspits. Deze sobere
neoclassicistische kerk met rondbogen
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in rode en gele baksteen kwam in 1847 tot stand naar plannen van G. Bronke en L.J.
Immink ter plaatse van een oudere kerk. In de toren hangt een door Henricus
Westrinck gegoten klok (1644).
Het inteieur wordt gedekt door een houtconstructie verwant aan de Engelse
‘Hammerbeam’-kappen. De 18de-eeuwse grafzerken komen uit de oude kerk. Verder
bevat de kerk een 17de-eeuwse preekstoel en een door J. Hoffmeijer gebouwd orgel
(1849, gerestaureerd 1980).
De R.K. St.-Augustinuskerk (Nieuwendammerdijk 227) is een driebeukige
pseudo-basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van twee
geledingen met naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1888-'89 naar ontwerp
van A. Tepe ter vervanging van een kerk uit 1828. De toren is gerestaureerd in 1975.
Het interieur bevat enkele van elders afkomstige 18de-eeuwse statieschilderingen
(Adriaan van de Velde), een hoofdaltaar (1890) en preekstoel (1906), beide
vervaardigd door atelier Mengelberg, en een Adema-orgel (1926). De
laat-19de-eeuwse gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door de firma Van Soest
& Willemse uit Utrecht, en enkele 20ste-eeuwse ramen zijn van mevr. G. Waterschoot
van de Gracht. Eveneens ontworpen door Tepe is de neogotische pastorie
(Nieuwendammerdijk 225; 1888-'89)
Overige kerken. Uitgevoerd in expressionistische vormen is de voorm. (Herv.)
Bethlehemkerk (Zwanenplein 34; 1923-'24, A. Moen). Deze zaalkerk met dakruiter,
ingangsportaal en aangebouwde consistoriekamer dient nu als kerk van de Volle
Evangelie Gemeente. De kerkzaal bezit een paraboolvormige kap met gordelbogen
en gebrandschilderde ramen (J.W. Winkelman). Een traditionalistische kruiskerk
met toren in de binnenhoek is de voorm. (Geref.) Noachkerk (Nieuwendammerdijk
437; 1935, D. Egberts en E. Drewes). Voorbeelden van moderne kerken zijn de R.K.
H. Pastoor van Arskerk (Volendammerweg 152; 1969-'70, W.M. Weerkamp) en de
R.K. St.-Salvatorkerk (Het Breed 2; 1969, J. van der Grinten en L. Heijdenrijk).
Scholen. Uit circa 1880 dateert de voorm. drieklassige openbare lagere school
Brede Kerkepad 3. Voorbeelden van door de Dienst Publieke Werken ontworpen
openbare lagere scholen in expressionistische stijl met hoge kap zijn Het Vogelnest
(Mussenstraat 26; 1921) en het voorm. schoolgebouw Schermerstraat 15 (1924-'25,
P.L. Marnette). Tweelaags en uitgevoerd met plat dak zijn de expressionistische
scholen Nachtegaalstraat 157 (1916) en De Waddenschuit (Beijerlandstraat 2; 1927).
C.B. Posthumus Meyjes was verantwoordelijk voor de Chr. lagere school
Kalkoenstraat 11 (1923) en mogelijk ook voor de kubistisch-expressionistische Chr.
lagere school Wognumerplantsoen 2-4 (1925). Verder ontwierp hij de Vijfde
Ambachtsschool (Meeuwenlaan 132; 1930) als een L-vormig gebouw met ingang
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en hoger opgaand trappenhuis op de hoek (nu Bredero-college). Ernaast staat de
Huishoud- en Nijverheidsschool (Meeuwenlaan 134-136; 1939, A.J. van der Steur
en G.H. Kleinhout).
Woonhuizen. Van de oude eenlaagse houten dorpshuizen hebben enkele nog een
18de-eeuws of zelfs 17de-eeuws houtskelet. De meeste zijn voorzien van een (later
vernieuwd) houten voorschot met ingezwenkte top. Een 17de-eeuws houtskelet bezit
Brede Kerkepad 6. De in 1964 gerestaureerde buitenbekleding werd begin 19de eeuw
aangebracht, evenals het lage achterhuis. Het L-vormige huis Molenpad 9 heeft een
mogelijk 17de-eeuwse kern en een stenen aanbouw uit circa 1750 (gerestaureerd
1984). Het L-vormige houten huis Brede Kerkepad 1 kreeg in 1768 een bakstenen
voorgevel; de klokvormige top is gereconstrueerd. Goede voorbeelden van in opzet
18de-eeuwse diepe houten huizen met houten klokgevel zijn Nieuwendammerdijk
237, 283, 307, 381 en 383. Een ingezwenkte gevel met klein topfronton hebben
Nieuwendammerdijk 329, 359 en 421. Karakteristiek zijn de 18de-eeuwse panden
met een schuingeplaatst hoekvenster, zoals Nieuwendammerdijk 232 en 317. Bij het
kleine 19de-eeuwse huis Nieuwendammerdijk 431 bevindt zich de toegang met gang
onder een afluiving. Een schilddak heeft het 19de-eeuwse dubbele dwarse huis
Meerpad 1-3. Ook nog in hout uitgevoerd is het dwarse pand Nieuwendammerdijk
321 (circa 1880) met hoger opgaand middenrisaliet. De fysiotherapeut en later kuurarts
J.G. Mezger liet rond 1875 voor zijn gefortuneerde patiëntenkring de
neoclassicistische herenhuizen Nieuwendammerdijk 300-308 bouwen.
Het in ‘Um 1800’-stijl gebouwde huis De Halve Maan (Nieuwendammerdijk
202-204; circa 1910) werd ontworpen door J. London voor scheepsbouwer De Vries
Lentsch. J.C. Mentink ontwierp de vergelijkbare dwarse dokterswoning
Nieuwendammerdijk 335 (1912-'13). Voor de directeuren van de Amsterdamse
Droogdok Maatschappij ontwierp W. Noorlander met rationalistische elementen de
villa's Meeuwenlaan 21 en 25 (1912-'13). Voor de directeur van de machinefabriek
P.M. Duyvis & Co. verrees de villa Volewijck (Meeuwenlaan 11; 1916, G.J. Rutgers).
Volkswoningbouw. De kleine woonhuizen van het Vogeldorp (Lange Vogelstraat
e.o.) werden in 1918-'19 als noodwoningen opgezet, waarschijnlijk naar plannen van
J.W. Mulder. Ze staan op betonnen funderingsplaten en hebben onder de dakrand
een strook houten beplanking. Aan de Zamenhofstraat staat in dezelfde stijl een
voorm. gemeentelijk badhuis (1919).
Zuidelijk ligt de Vogelwijk, waarvan de ruim 2000 woningen vanaf 1911 werden
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gebouwd. Als eerste kwam het gedeelte rondom de Eksterstraat tot stand (1911-'14),
naar ontwerp van H.P. Berlage en J.C. van Epen. Meer noordelijk verrezen woningen
rondom de Sijsjesstraat (1918-'19) naar plannen van Tj. Kuipers en A. Ingwersen.
Langs de Adelaarsweg bouwden zij ook drielaagse portiekwoningen (1927) en rondom
de Koekoeksstraat ontwierpen J. Gratama en G. Versteeg boven- en onderwoningen
(1917-'19).
Tuindorp Nieuwendam. Dit tuindorp ten noorden van de Nieuwendammerdijk
kreeg in 1923-'27 zijn vorm naar een stedenbouwkundig plan van B.T. Boeyinga.
Uiteindelijk werden ruim 1000 huizen verwezenlijkt, vooral driekamerwoningen.
De centrale as is de Purmerweg met het achthoekige Purmerplein. Behalve Boeyinga
ontwierpen ook J. Boterenbrood, J.H. Mulder, J.A. Roodenburgh en J. Zietsma
woningen. De iets hoger opgezette woon- en winkelpanden aan het Purmerplein zijn
ontworpen door Boeyinga en hij verzorgde ook de door winkelruimten geflankeerde
poortwoningen op enkele plaatsen langs de Purmerweg. Alle gebouwen kregen een
expressionistische vormgeving en opvallend is het veelvuldig gebruik van
beplankingen en houten borstweringen. Kenmerkend zijn verder de woningen aan
de Ilpendammerstraat (J. Boterenbrood) en de Kwadijkerstraat (J.H. Mulder).
Tuindorp Buiksloot. Dit tuindorp ten westen van het tuindorp Nieuwendam kwam
in 1930 als laatste tuindorp in Noord tot stand met bijna 800 woningen en werd geheel
ontworpen door J.H. Mulder, die zich daarbij baseerde op de traditionele
Noordhollandse houtbouw. Het geometrische stratenpatroon met korte geknikte
straten is geconcentreerd aan beide zijden van de Waddenweg.
De sluis tussen de Kleine Die en de Grote haven van Nieuwendam (bij
Nieuwendammerdijk 270) werd in de 19de-eeuw vernieuwd en opnieuw rond 1905.
De voorm. Noordergasfabriek (Gedempte Insteekhaven 31) kwam in 1913 tot
stand als vierde Amsterdamse gasfabriek, maar men staakte de productie al in 1924,
waarna het een verdeelstation werd. Behouden zijn een grote hal met naastgelegen
gebouwen en een

Amsterdam-Nieuwendam, Tuindorp Nieuwendam, poortwoningen Purmerweg

schoorsteen op verdikt fundament.
Schellingwoude. Dit ten zuidoosten van Nieuwendam aan het Buiten-IJ gelegen
dorp ontstond in de 14de eeuw. Na een periode van welvaart in de 15de en 16de
eeuw bleef uiteindelijk een bescheiden dijkdorp over met binnendijks op een
kunstmatige hoogte de kerk. Het in 1916 aan de zijde van het Buiten-IJ gestichte
marinevliegkamp Schellingwoude werd in 1940 vernield. Ter plaatse van een
17de-eeuwse kerk (hersteld 1835) kwam in 1866 naar plannen van G. Kater de huidige
(Herv.) kerk (Wijkergouw 6) tot stand als een gepleisterde, driezijdig gesloten zaalkerk
met houten geveltoren. Erbij staat een achtzijdige muziektent met koepeldak en houten
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borstwering (circa 1920). Tot de dorpsbebouwing behoren de houten stolpboerderij
‘Zeldenrust’ (Wijkergouw 3; circa 1870) en het in neorenaissance-stijl uitgevoerde
forse woonhuis Noorder IJdijk 109 (circa 1890). De in 1870-'72 bij de aanleg van
het Noordzee Kanaal gebouwde Oranjesluizen (Noorder IJdijk 63-65) zijn drie
schutsluizen met elk een tussenhoofd en een uitwateringssluis. De sluizen zijn in
1902 aangepast, later grotendeels vernieuwd (gerenoveerd 1997-'99) en in 1995
uitgebreid met de Prins Willem Alexandersluis. Bij de sluizen staat een voorm.
hulppostkantoor met directeurswoning (1908) naar plannen van rijksbouwmeester
C.H. Peters.

Amsterdam-Sloten
(gemeente Amsterdam)
Stadsdeel van Amsterdam, ontstaan als veenontginning in de 11de eeuw en nu het
zuidelijke deel van de westelijke tuinsteden van Amsterdam. Een in 1063 voor het
eerst genoemd lintdorp Sloten lag bij de Sloterplas. Het huidige dorp Sloten ontstond
na 1300 langs de zuidelijker gelegen secundaire ontginningsas van de Sloterweg met
een lichte verhoging ter plaatse van de kerk (verwoest 1572). De in 1465 ontstane
heerlijkheid Sloten - met Sloten, Osdorp, Sloterdijk en Vrije Geer - werd in 1529
bezit van Amsterdam. De gemeente Sloten verloor in 1896 aan de oostzijde een stuk
grondgebied aan Amsterdam en werd in 1921 geheel door die stad geannexeerd.
Sindsdien heeft het tuinbouwgebied rond het dorp gaandeweg plaatsgemaakt voor
forse uitbreidingswijken, zoals Overtoomse Veld (1956), Slotervaart (1959), Osdorp
(1962) en Nieuw Sloten (sinds 1992).
De (Herv.) Sloterkerk (Osdorperweg 28) is een zaalkerk met aangebouwde
consistoriekamer en een halfingebouwde toren van twee geledingen met achtzijdig
houten lantaarn en naaldspits. Deze sobere neoclassicistische kerk met eclectische
details (wenkbrauwen) werd in 1861 gebouwd naar plannen van P.J. Hamer ter
vervanging van een kerk uit 1664. Deze had weer de in 1572 verwoeste middeleeuwse
kerk vervangen. De kerk is gerestaureerd in 1960, waarbij de torenlantaarn is gesloopt
(herbouwd 1965), en verder in 2004.
Het interieur bevat een rijk gesneden preekstoel (circa 1664, klankbord 1860) en
een lessenaar met wapen uit 1664, alsmede drie koperen kronen en een scheepsmodel
uit die tijd. Tot de inventaris behoren verder een door H. Knipscheer gebouwd orgel
uit 1861 en vaste banken en twee luifelbanken uit 1861.
De R.K. St.-Pancratiuskerk (Sloterweg 1186) is een driebeukige basilicale kerk
met recht gesloten koor en een robuuste ongelede toren met traptoren en naaldspits.
Deze met neoromaanse elementen uitgevoerde kerk verrees in 1900-'01 naar plannen
van J. Stuyt - zijn eerste grote kerk - ter vervanging van een 18de-eeuwse schuurkerk.
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Het interieur wordt gedekt door gepolychromeerde blauwe houten tongewelven. Uit
de schuurkerk afkomstig is het Ypma-orgel (1883). Tot de inventaris uit de bouwtijd
behoren een hoofdaltaar van atelier Cuypers (1901) en kruiswegstaties.
Naoorlogse kerken. Een traditionalistische zaalkerk met hoge vensters in de
langsgevel is de voorm. kerk van het Apost. genootschap in Overtoomseveld
(Derkinderenstraat 90; 1956-'57, M.E. Hartman). Ontworpen in de traditionalistische
stijl van de Bossche school is de R.K. H. Pius X-kerk in Slotervaart (J. Geelstraat 44;
1959-'60, J.A. van der Laan, L. Hermans, Th.M. van der Eerden en H.M. Kirch.)
[367]. Deze forse zaalkerk met robuuste hoektoren is voorzien van een glasmozaïek
(F. Janssen). Om twee kleine binnenplaatsen liggen dienst- en vergaderruimten.
Traditionalistisch van vorm is verder de Vrije Evang. kerk in Overtoomseveld (A.
Waldorpstraat 90; 1963, B.B. Westerhuis). De Herv. kerk De Ark in Slotervaart (Van
Ollefenstraat 9; 1960, P. Zanstra) en de (Bapt.) Herdenkingskerk in Overtoomseveld
(Postjesweg 150-152; 1963, H. Geels) zijn moderne zaalkerken met aangebouwde
bijruimten. Een vrijstaande opengewerkte klokkentoren heeft de forse R.K.
St.-Lucaskerk in Osdorp (Osdorper Ban 130; 1964-'65, Th.J. Taen en Th.C. Nix).
De gebrandschilderde glazen (1906) zijn hier in 1990 overgebracht uit het
ursulinenklooster te Bergen. In Osdorp staan verder nog de R.K. St.-Pauluskerk (P.
Calandlaan 196; 1966-'67, J.J. van Leeuwen), een koepelkerk met vrijstaande betonnen
klokkentoren, en de (Geref.) Opgangkerk (Tussen Meer 70; 1968, J. Kruger) met
vrijstaande bakstenen klokkentoren.
Het voorm. wees- en armenhuis (Akerpolderstraat 9-47) is een drielaags pand
met neorenaissance-elementen, in zijn huidige vorm daterend van circa 1910.
Het voorm. raadhuis (Sloterweg 1190), dat tot 1921 als zodanig dienst heeft
gedaan, is een tweelaags pand met omlijste ingang, gebouwd in 1850 en verhoogd
rond 1910.
De politiepost (Sloterweg 1226) is een klein eenlaagspand uit circa 1900 met
wachtlokaal en cachot. Ernaast staan een gietijzeren brandmelder.
Scholen. J.B. Ingwersen ontwierp twee belangrijke wederopbouwscholen voor
Chr. lager onderwijs. Het betreft de tweelaagse halschool Louis Bouwmeesterstraat
14 in Slotervaart (1964) en het twaalfklassige schoolgebouw Simonskerkestraat 2 in
Osdorp (1963-'67). Het laatste heeft twee vleugels om een binnenhof, waarbij boven
de ingang een lokaal is uitgebouwd.
Woonhuizen. De klokgevel van het diepe huis Sloterweg 1261 is voorzien van
18de-eeuwse hoekvoluten. Uit de 19de eeuw stammen het houten huis Sloterweg
1243, met ingezwenkt houten voorschot, en het gepleisterde dwarse eenlaagspand
Akerstein (Sloterweg 1289-1291; circa 1870). De forse notabelenwoning Sloterweg
1193-1195 (circa 1910) vertoont chaletstijl-elementen.
Tot de interessantste naoorlogse woonbebouwing in het gebied behoren de
Woningbouw Sloterhof (Comeniusstraat; 1955-'60, J.F. Berghoef) in de vorm van
vier- en zevenlaagse strokenbouw volgens het Airey-bouwsysteem, de twee stroken
winkels met galerijwoningen Johan Huizingalaan 71-89 en 72-90 (1958, B. Bijvoet)
en de zaagtandwoningen Ward Bingleystraat e.o. (1959-'60, F.J. van Gool), bestaande
uit L-vormige woonblokken met geschakelde, overhoeks geplaatste
eengezinswoningen. Functionalistische verglaasde galerijen hebben de
hangbrugmaisonnettes Dijkgraafplein 1-177
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Amsterdam-Sloten, Banpaal

(1964-'70, J.P. Kloos).
Windmolens. Oorspronkelijk rond 1674 gebouwd ter bemaling van de Osdorper
Binnenpolder is de poldermolen De 1100 Roe (H. Bonpad 6, Osdorp). Deze met riet
gedekte achtkantige grondzeiler heeft men in 1965 geplaatst in het sportcomplex ‘De
Ookmeer’. De Molen van Sloten (Akersluis ong.) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen. Met gebruik van delen van een molen uit 1847 uit de Watergraafsmeer
is deze windmolen hier in 1990 herbouwd.
De banpaal (bij Sloterweg 1204) werd in 1794 geplaatst ter markering van het
bangebied van Amsterdam (een geografische mijl oftewel circa 7,4 km) en verloor
na 1813 zijn functie. Op de bakstenen voet staat een door Anthonie Ziesenis
vervaardigde zandstenen obelisk met het Amsterdamse wapen.
Het Rembrandtpark (Nachtwachtlaan ong.) vormt een groene buffer tussen de
wijken De Baarsjes en Overtoomseveld. Het werd in 1929 door C. van Eesteren
ontworpen in het kader van het Algemeen Uitbreidingsplan (1934) als buurt- en
stadspark. In verband met de aanleg van de rijksweg A10 is het park in 1969
herontwikkeld naar plannen van J. Theelen.
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Amsterdam-Sloterdijk
(gemeente Amsterdam)
Stadsdeel van Amsterdam, ontstaan in de late middeleeuwen als vissersdorp aan de
Spaarndammerdijk en nu het noordelijke deel van de westelijke tuinsteden van
Amsterdam. Vanaf 1465 behoorde Sloterdijk tot de heerlijkheid Sloten, die in 1529
aan Amsterdam kwam. Aan de zuidzijde groef men in 1631 de Haarlemmermeervaart,
waarna in 1639-'42 het Slotermeer werd drooggelegd. De aanleg van de spoorlijn
naar Haarlem (1839) isoleerde het noordelijke deel van het dorp. Van Sloterdijk bleef
weinig over na het besluit tot de aanleg van het Westelijk Havengebied (1913). Net
als Sloten werd Sloterdijk in 1921 door Amsterdam geannexeerd. Het oude dorp
raakte steeds verder ingeklemd, eerst door de ringspoorlijn (1928, sinds 1986
Schiphollijn) en later door de snelweg A10 (1969). Oostelijk van de ringspoorlijn
verrees in 1935 de wijk Bos en Lommer. De daar als experiment begonnen
strokenbouw werd westelijk van de ringspoorlijn vanaf 1951 doorgezet in de tuinstad
Slotermeer, waarvoor de plannen al uit 1935-'39 dateerden. Als westelijk uitvloeisel
hiervan is vanaf 1953 de tuinstad Geuzenveld tot stand gekomen.
De (Herv.) Petruskerk (Spaarndammerdijk

Amsterdam-Sloterdijk, R.K. St.-Jozefkerk

681) [368] is een eenbeukige, recht gesloten, kerk voorzien van een ingebouwde
toren van twee geledingen met houten lantaarn en spits. De laat-gotische toren is,
evenals de zware steunberen bij het schip, een restant van een kerk uit circa 1479,
die in 1664 plaats maakte voor de huidige kerk naar plannen van Gerrit Jacobse. In
de toren hangt een door Wilhelmus en Jasper Moer gegoten klok (1516). De kerk is
gerestaureerd in 1990-'92.
Tussen de steunberen aan de buitenzijde bevinden zich enkele graftomben,
waaronder die voor Engeltje Westerborgh († 1792). Het bijbehorende kerkhof bevat
onder meer een zuil op postament voor W. Hogenes-Van Staveren († 1940) en een
neoclassicistisch mausoleum met op het fronton een omfloerste urn. Dit mausoleum
werd in 1888 opgericht voor L. Jonker, directeur van de Fabriek voor Stoom- en
Andere Werktuigen op Bickerseiland.
De pastorie (Spaarndammerdijk 677) is een in de kern mogelijk 18de-eeuws dwars
huis. De consistoriekamer (Spaarndammerdijk 675), een houten gebouw met
afgeschuinde hoeken, dateert uit circa 1870.
De R.K. St.-Franciscus van Assisiëkerk of ‘De Boom’ (Admiraal De Ruyterweg
406, Bos en Lommer) [369] is een forse driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig
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gesloten koor en een terzijde geplaatste toren van drie geledingen met frontalen en
naaldspits. Deze neoromaanse kerk verrees in 1909-'11 naar ontwerp van P.J. Bekkers.
Tot de inventaris behoren diverse interieuronderdelen uit de gesloopte oude
‘Boomkerk’ aan de Kalverstraat, waaronder een door Johannes Petrus Hilgers
gebouwd orgel (1774-'75; verbouwd 1816), alsmede twee zijaltaren en drie beelden
van het voormalige hoofdaltaar (alle eerste helft 18de eeuw). Het huidige hoofdaltaar
met communiebank dateert uit 1911.
Naoorlogse kerken. In Bos en Lommer staat de voorm. R.K. St.-Jozefkerk (R.
Scottsstraat 7; 1951-'52, G.H.M. Holt en K.P. Tholens) [370]. Deze geheel in beton
uitgevoerde, recht gesloten, driebeukige kerk heeft een brede westwerkachtige toren
met portaaluitbouw. Het koorgewelf is beschilderd en verder bevat het interieur een
Jozefbeeld (1954) en een reliëf (1956) van A. Termote. Een andere opvallende
betonnen kerk in deze wijk is de (Geref.) Pniëlkerk (Bos en Lommerweg 187;
1953-'54, B.T. Boeyinga) [371]. Dit gebouw is bekleed met betonnen sierelementen
en de twee kleine torens worden bekroond door een ranke opengewerkte
staalconstructie voor uurwerk en klok. De voorm. R.K. St.-Catharinakerk in
Slotermeer (Burg. Eliasstraat 74; 1955-'56, A. Evers en

Amsterdam-Sloterdijk, (Geref.) Pniëlkerk
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Amsterdam-Sloterdijk, (Herv.) Opstandingskerk

G.J.M. Sarlemijn) [372] is een monumentale driebeukige basilicale kerk met apsis
en aangebouwde lage klokkentoren. Deze op vroeg-christelijke voorbeelden
geïnspireerde traditionalistische kerk (Bossche school) is sinds 1993 in gebruik als
Syrisch-orthodoxe kerk. In dezelfde traditionalistische stijl uitgevoerd is de R.K.
O.L. Vrouwe van Lourdeskerk in Slotermeer (Noordzijde 42; 1956-'57 M.J. Granpré
Moliere, uitvoering A. Evers en G.J.M. Sarlemijn) [373]. Deze lage driebeukige
hallenkerk met apsis en doopkapel heeft men in 1993 inwendig verkleind. Eveneens
in Slotermeer staat het traditionalistische zaalgebouw van de Doopsgez. kerk ‘De
Olijftak’ (Brug. Rendorpstraat 60; 1956, K.L. Sijmons) met een gevelsculptuur van
W. Cozijn. Een zaalkerk in traditionalistische vormen is verder de (Herv.)
Opstandingskerk in Bos en Lommer (Bos en Lommerplein 25; 1956, M.F. Duintjer).
Vanwege de opvallende ranke en afgeschuinde toren wordt deze kerk ook wel ‘de
kolenkit’ genoemd. Een kleine opengewerkte toren heeft de (Evang. Luth.)
Augustanakerk in Bos en Lommer (Erasmusgracht 24; 1957, F.B. Jantzen). In 1993
verbouwd tot appartementen is de voorm. R.K. O.L. Vrouwe van Zeven Smartenkerk
in Geuzenveld (Aalbersestraat 244; 1958-'60, H.J.P. de Vries). Deze op
vroeg-christelijke voorbeelden geïnspireerde, driebeukige basiliek heeft een
klokkentoren aan de achterzijde en in de voorgevel een groot roosvenster.
Voorbeelden van moderne kerken zijn de (Geref.) Sionskerk in Geuzenveld (H.
Colijnstraat 22; 1957, C. van der Bom) en de Herv. kerk ‘De Hoeksteen’ in Slotermeer
(L. Couperusstraat 133; 1962-'63, P. Zanstra). De laatste heeft een sgraffito cherubijn
gemaakt door D. Elffers. De voorm. Geref. kerk (Vrijgemaakt) ‘De Kandelaar’ in
Slotermeer (Burg. Vening Meineszlaan 64; 1963, G. Kliphuis), een zaalkerk met
vrijstaande klokkentoren, is nu in gebruik bij het Leger des Heils.
Het verzorgingstehuis voor bejaarden ‘A.H. Gerardhuis’ (Slotermeerlaan 1) is
een voornamelijk zevenlaags gebouw, voorzien van een haakse vleugel met
ontspanningsruimten. Het is in 1959 gebouwd naar ontwerp van bureau Van Tijen,
Boom & Posno.
Scholen. Naar ontwerp van de Dienst Publieke Werken verrezen
wederopbouwscholen voor het Gewoon Lager Onderwijs (openbare lagere scholen)
volgens een door J. Leupen ontwikkelde en door C. van der Wilk uitgewerkte opzet.
Deze H-vormige scholen bestaan uit een tweelaagse vleugel met lokalen en een via
een verbindingsgang bereikbare parallelle
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vleugel met schoolzaal, gymnastieklokaal en handenarbeidlokaal. De drie beste
voorbeelden van dit schooltype zijn de Prinses Beatrixschool, nu Multatulischool
(Sara Burgerhartstraat; 1953), en de scholen Thomas van Aquinostraat 2-4 en Burg.
Fockstraat 85 (beide 1954).
Woonhuizen. Van het oude dorp Sloterdijk resteren de in oorsprong 18de-eeuwse
onderkelderde dwarse huizen Spaarndammerdijk 663 en 665. Het voorm.
armengesticht (Spaarndammerdijk 705-707) is een dwars dijkhuis uit 1791.
Tot de interessantste 20ste-eeuwse woonbebouwing in het gebied behoren de voor
woningbouwvereniging ‘Het Westen’ gebouwde vierlaagse woningblokken aan de
Juliana van Stolbergstraat e.o. (1933-'37, B. Merkelbach en Ch.J.F. Karsten). Aan
de noordzijde van de Burg. De Vlugtlaan staan - telkens iets schuin geplaatste onder- en bovenwoningen volgens het Airey-bouwsysteem (1953, J.F. Berghoef).
Bij het woon- en winkelcomplex Slotermeerlaan 75-101 (1956, F.A. Warners) zijn
de woonetages geplaatst op betonpoten.
Windmolens. Voor de bemaling van de Osdorper Binnenpolder diende de rond
1632 gebouwde poldermolen De 1200 Roe (Haarlemmerweg 701) [374], een met
riet gedekte achtkantige grondzeiler. In 1768 als korenmolen gebouwd is de met riet
gedekte achtkan-
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tige stellingmolen De Blom (Haarlemmerweg 465; sinds 1878 op zijn huidige plek)
[375].
Stations. Ten behoeve van de westtak van de Schiphollijn zijn in 1983-'86 drie
stations tot stand gekomen. H.C.H. Reijnders ontwierp het drielaagse station Sloterdijk
(Radarweg ong.) [376]. Het laagste niveau wordt gevormd door de perrons van de
oost-west lopende spoorlijnen naar Haarlem en Zaandam, het middelste niveau omvat
de stationshal met voorplein en op het hoogste niveau bevinden zich de perrons van
de noordzuid lopende Schiphollijn. Dit in 1997 gewijzigde station verving een station
uit 1956. Het voorm. station De Vlugtlaan (Burg. De Vlugtlaan ong.) en station
Lelylaan (C. Lelylaan ong.) zijn viaductstations naar plannen van R.M.J.A. Steenhuis.
Het voorm. munitiecomplex (Haarlemmerweg 711), gelegen aan de
Haarlemmervaart ten westen van Sloterdijk, deed dienst ten behoeve van de Stelling
van Amsterdam. Op het deels omwalde terrein zijn een uit 1897 daterende
munitieloods en een in 1902 gebouwd laboratorium behouden.
Ruigoord. Dit ten noordwesten van Sloterdijk gelegen eiland in het IJ kwam na
1873 te liggen in de drooggelegde Houtrakpolder en is recentelijk geheel omringd
door de opgespoten gronden voor de uitbreidingen van de Amsterdamse haven. De
voorm. R.K. St.-Gertrudiskerk (Bauduinlaan 8), een eenbeukige kerk met recht
gesloten koor en een half ingebouwde toren, kwam in 1894 tot stand naar een
neogotisch ontwerp van C.P.W. Dessing. Deze in 1973 gesloten kerk dient nu als
atelier.

Amsterdam-Watergraafsmeer
(gemeente Amsterdam)
Stadsdeel van Amsterdam. Na een doorbraak van de Diemerzeedijk was in dit gebied
het Watergraafs- of Diemermeer ontstaan. Dit meer werd in 1624-'29 drooggemaakt
en na een dijkdoorbraak (1651) en inundatie (1672) definitief ontgonnen. De merkbaar dieper gelegen - polder wordt omsloten door de Ringvaart en de
Weespertrekvaart (1640). Aan de Middenweg ontstonden in de 18de eeuw
verschillende buitenplaatsen. De polder werd verder aangesneden door de spoorlijnen
naar Utrecht (1843) en Hilversum (1874). In 1888 kocht de gemeente Amsterdam
in het gebied een terrein voor de aanleg van de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Na de
annexatie van de gemeente Watergraafsmeer door Amsterdam in 1921 volgde naar
een bebouwingsplan uit 1907 (P. Vorkink en J.P. Wormser) een bloksgewijze
verkaveling van de polder, met daarin de tuinstad Watergraafsmeer (Betondorp;
1923-'28).
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Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden de tuindorpen Amstelstation (1946-'48),
Frankendael (1949-'51) en Middenmeer (1955-'60). Moderne ontwikkelingen aan
de randen van het gebied zijn de kantoren rond het Amstelstation aan de zuidwestzijde
(Omval), de universiteitsgebouwen aan de noordoostzijde en recentelijk verder
oostelijk in het IJsselmeer de aanleg van de nieuwe wijk IJburg.
Frankendaal (Middenweg 72) [377]. Deze als enige in de Watergraafsmeer
overgebleven buitenplaats werd in 1660 gesticht door Nicolaas van Liebergen. In
1695 werd de buitenplaats bezit van Izaak Balde, die achter het huis een formele tuin
liet aanleggen. In 1733 liet hij het huis uitbreiden en verfraaien tot het huidige
tweelaagse pand met souterrain. Het afgeknotte schilddak heeft een uitzichtplateau
met balustrade. De voorgevel met hoeklisenen en een pronkrisaliet in rijke Lodewijk
XIV-stijl wordt geflankeerd door eenlaagse dienstgebouwen. Na 1799 vergrootte A.
Dull de buitenplaats door aankoop van aangrenzende hofsteden en in 1835 richtte
C. Poot de buitenplaats in tot ‘uitspanningsoord voor fatsoenlijke ingezetenen der
hoofdstad’. In 1867 werd Frankendaal gekocht door de Koninklijke Nederlandse
Tuinbouw Maatschappij ‘Linnaeus’ voor het stichten van een tuinbouwschool en
handelskwekerij, die in 1882 werd overgenomen

Amsterdam-Watergraafsmeer, Rechthuis
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door de gemeente Amsterdam en ingericht als gemeentekwekerij. Het huis is in 1951
gerestaureerd.
Aan de voorzijde staat een fontein met schelpvormig bassin en beelden van
stroomgoden: Amphitrite en Neptunus met daartussen Arion op een dolfijn. Deze in
1714 door Ignatius van Logteren voor de buitenplaats Driemond vervaardigde fontein
werd in 1770 overgebracht in opdracht van Jan Gildemeester. In 1783 liet deze het
toegangshek plaatsen, uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl naar een ontwerp van Jacob
Otten Husly. Op een eilandje in de tuin staat een in opdracht van A. Dull aangelegde
vroeg-19de-eeuwse hermitage. Vanaf 1960 zijn op het terrein openbare deeltuinen
ingericht door J. Jongsma.
Het voorm. rechthuis (Middenweg 4) [378] is een fors tweelaags pand met geblokte
hoekpilasters en aan twee zijden een risaliet met fronton. De voorgevel is voorzien
van een pronkrisaliet met een balkon op toscaanse zuilen. Op een dakuitbouw staat
een koepeltorentje. Dit neoclassicistische pand met Lodewijk XVI-details werd in
1777 gebouwd naar ontwerp van Caspar Philips ter vervanging van een 17de-eeuwse
voorganger. Het diende als rechthuis annex herberg en is nu een bankgebouw.
De R.K. kerk H.H. Martelaren van Gorcum (Linnaeushof 93-94) [379] is een
monumentale driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten apsis, een
vieringtoren en een robuuste terzijde geplaatste toren met tentdak. Deze
traditionalistische kerk met rationalistische details verrees in 1927-'29 naar ontwerp
van A.J. Kropholler. De gevel bevat een pelikaanreliëf (J. Mendes da Costa). Het
kerkinterieur heeft een ziende kap en bevat een hoofdaltaar met ciborium (1929, J.E.
en L. Brom) en een beeldengroep op de triomfboog (1953, Dom. J. van der Mey).
De gebrandschilderde ramen zijn van A. Asperslagh (1929).
Rond de kerk staan enkele door Kropholler in dezelfde stijl ontworpen woonhuizen.
In aansluitende traditionalistische vormen ontwierp H.M.J.H. Kraaijvanger de R.K.
lagere school (Linnaeushof 46; 1927-'28), de R.K. Clara Fey-school voor G.L.O. en
M.U.L.O. (Linnaeushof 47-48; 1930-'31)
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en het Claraklooster voor de zusters van het Arme Kind Jezus (Linnaeushof 44;
1930-'31).
De (Herv.) Emmakerk (Middenweg 74) [380] is een zaalkerk voorzien van een
terzijde geplaatste toren met achtzijdige houten lantaarn. Deze kerk werd in 1937-'38
gebouwd naar een traditionalistisch ontwerp van G. Friedhoff. De door een vlakke
houten balkenzoldering gedekte brede kerkzaal wordt door slanke grindbetonnen
kolommen gescheiden van de lage zijbeuken met halve gedrukte tongewelven.
Overige kerken. Rationalistische details vertoont de T-vormige voorm. Geref.
kerk (S. Stevinstraat 1; 1899, Tj. Kuipers), nu Koninkrijkzaal van de Jehova's
Getuigen. Zakelijk-expressionistische vormen heeft de zaalkerk van het Apost.
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genootschap (Archimedesweg 97; 1930, C. Kruyswijk). Van na de oorlog dateert de
met kleine toren ontworpen sobere R.K. H. Familiekerk (Zaaiersweg 182; 1951-'52,
H.A. van Oerle en J.J. Schrama). Moderne naoorlogse zaalkerken zijn de (Geref.)
Koningskerk (Van 't Hofflaan 20; 1955-'56, W. van der Kuilen en C. Trappenburg),
met glas-in-betonwand en een vrijstaande ranke klokkentoren, en de R.K. Christus
Koningkerk (J. Wattstraat 56; 1957-'59, H.J. van Balen en K.P. Tholens) met
vrijstaande klokkentoren en een in beton uitgevoerde doopkapel.
Scholen. Een voorbeeld van een door de Dienst Publieke Werken ontworpen
openbare lagere school met hoge kap is het drielaagse schoolgebouw Herschelstraat
2-4 (circa 1930). Tweelaags en uitgevoerd met plat dak zijn de door die dienst
ontworpen dubbele scholen Huismanshof 11-13 (1923-'26) en Zuivelplein 9 (circa
1930). Belangrijk is de als voorloper van de latere H-vormige scholen uitgevoerde
openbare lagere Prof. Zeemanschool (Lorentzlaan 25; 1950-'52), bestaande uit drie
eenlaagse vleugels - op de kopse zijden bekleed met natuursteen - onderling gekoppeld
door een haakse verbindingsgang.
Universiteit van Amsterdam. Het poldergedeelte ten noordoosten van de spoorlijn
naar Hilversum is in 1963 aangekocht ten behoeve van de biologische wetenschappen.
Bewaard is de 19de-eeuwse boerderij ‘Anna's Hoeve’ (Kruislaan 300). Op basis van
een stedenbouwkundig plan van N. Gawronski (1964) zijn gebouwen verwezenlijkt
voor de Genetische Wetenschappen (1972, B.A.J. Spängberg) en het computercentrum
SARA (Kruislaan 409; 1981, Architectengroep 69). Meer recent opgetrokken is
Gebouw III (Kruislaan 316; 1995, bureau Benthem & Crouwel).
Het Penitentiair Centrum Overamstel (H.J.E. Wenckenbachweg 48) [381], beter
bekend als de ‘Bijlmerbajes’, is in 1972-'78 gebouwd naar ontwerp van J.W.H.C.
Pot en J.F. Pot-Keegstra. Het complex bestaat uit een laagbouwgedeelte met
binnenplaatsen, waaruit zes tienlaagse cellentorens oprijzen.
Woonhuizen. Tot de oudste bebouwing behoort het vroeg-18de-eeuwse langgerekte
dwarse huis Den Vergulden Eenhoorn (Ringdijk 58) met tuitgevels en opkamers aan
beide uiteinden. Van rationalistische details voorzien is de wit gepleisterde villa
Jennerstraat 1-3 (circa 1905) en Nieuw Historiserende details vertonen de
etagewoningen W. Beukelsstraat 32-38 (1913-'14). Voor de woningbouwvereniging
‘Ons Huis’ ontwierp J.F. Staal in 1920 etagewoningen aan de Copernicusstraat e.o.
Tuindorp Watergraafsmeer [382], ook wel Betondorp genoemd, werd ontwikkeld
op basis van een stedenbouwkundig plan uit 1918 door J. Gratama en G. Versteeg
met een centrale Brink, uitwaaierende straten en kleine
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groenelementen (Sikkelstraat, Zuivelplein). Het noordelijke deel werd in 1927 op
traditionele wijze in baksteen uitgevoerd met sobere expressionistische details
(Akkerstraat, Egstraat e.o.) naar ontwerp van G. Versteeg. Een deel van het project
was bestemd voor experimenten met - goedkoper geachte - betonsysteembouw
volgens tien systemen (uitgevoerd 1923-'25 en 1926-'28). In montagebouw verrezen
de woningen rond het Huismanshof (systeem ‘Bron’; ontwerp D. Greiner) en die aan
de Tuinbouwstraat (systeem ‘Hunkemöller’; J. Gratama) en de Schovenstraat (systeem
‘Bims Beton Bouw’; J.B. van Loghem). In blokbouw kwamen woningen tot stand
aan de Sikkelstraat (systeem ‘Olbertz’; H.W. Valk), de Oogststraat (systeem
‘Isotherme’; H.F. Mertens) en het Onderlangs (systeem ‘Winget’; J.H. Mulder).
Woningen in gietbouw bouwde men aan de Hooistraat (systeem ‘Non Plus’; D.
Roosenburg) en de Ploegstraat (systeem ‘Kossel’; J. Hulsebosch). Het meest
spraakmakend was het centrale gedeelte rond de Brink, dat in 1926-'28 als laatste
werd uitgevoerd in het gietbouwsysteem ‘Korrelbeton’ naar ontwerp van D. Greiner
(gerenoveerd 1983-'87, O. Greiner). Voorbeelden hiervan zijn de woon- en
winkelpanden Brink 22-32 en de van een toren met klok voorziene rij
middenstandswoningen Brink 2-20, alle in kubistisch-expressionistische vormen. In
het tuindorp staan verder een openbare leeszaal en bibliotheek (Brink 43) en een
verenigingsgebouw (Veeteeltstraat 121), gebouwd in 1924-'25 naar plannen van D.
Greiner. Deze gepleisterde kubistisch-expressionistische panden zijn uitgevoerd in
Korrelbeton II.
Tuindorp Frankendaal (Maxwellstraat e.o.), ook wel Jeruzalem genoemd, werd
in 1947-'51 ontwikkeld door B. Merkelbach en Ch.J.F. Karsten in samenwerking
met M.A. Stam en - voor de verkaveling - mevr. J.H. Mulder. De indeling met in
elkaar grijpende L-vormige blokken rond hoven en de opzet met lage hoekwinkels
diende later als voorbeeld voor de uitbreidingen in de westelijke tuinsteden van
Amsterdam. De tuinaanleg werd ontworpen door mevr. M. Ruys. De bebouwing
bestond uit bijna achthonderd duplexwoningen, waarvan een deel later tot
eengezinswoningen werd samengevoegd.
Kantoren. Het uit 1881 daterende voorm. kantoor van de Gooische Stoomtram
(Middenweg 69) is in 1984 tot woningen verbouwd. Uitgevoerd in structuralistische
stijl is het gebouw De Leeuwenburg (Weesperzijde 195), dat in 1978 is opgetrokken
als kantoor van de Rijkspostspaarbank (later Postbank) naar plannen van
architectenbureau Zanstra, de Clerq Zubli, Lammersma & Partners. Dit bureau, nu
Z.Z.P.D.-architecten genoemd, heeft ook de naastgelegen 115 meter hoge
Rembrandttoren (Amstelplein 1; 1989-'95) verwezenlijkt met P.J. de Clerq Zubli als
projectarchitect.
De watertoren van de Zuidergasfabriek (Korte Ouderkerkerdijk 45) [383]
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is een bakstenen toren met uitkragende bovenbouw. Deze toren verrees in 1911 naar
plannen van J.L. Seeuwen voor de opslag van proceswater in een ijzeren
holbodemreservoir en twee ijzeren vlakbodemreservoirs (gerestaureerd 1982). Van
de gasfabriek uit 1905 resteert verder slechts de directeurswoning (Spaklerweg 45)
op het huidige N.U.O.N.-terrein.
De telefooncentrale (Kamerlingh Onneslaan 1) is een langgerekt gebouw met
hogere hoekaccenten, gebouwd in 1923 naar een ontwerp met expressionistische
details van A. Boeken. De in 1960 aangebrachte deuromlijsting (H. Krop) is afkomstig
van de Centrale aan de Herengracht (nrs. 293-305).
Bruggen. De Oetewalerbrug over de Ringvaart (Middenweg, brug 189) is een
vaste brug uit 1924 naar ontwerp van P.L. Kramer en met beeldhouwwerk van A.
Remiëns. De Enneüs Heermabrug tussen het vaste land van Amsterdam en de nieuwe
wijk IJburg is een ruim tweehonderd meter lange brug met twee boogdelen, gebouwd
in 2001 naar ontwerp van N. Grimshaw & Partners.
Het station Amsterdam-Amstel (Julianaplein 1) [384], gebouwd in 1939 naar
ontwerp van H.G.J. Schelling, heeft een ruime stationshal met monumentale
wandschilderingen (P. Alma) en beeldhouwwerken (T. van Reijn). Deze op
straathoogte gelegen hal geeft aan de westzijde toegang tot de overdekte perrons
voor trein en metro op spoordijkniveau en aan de
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oostzijde tot de trams op polderniveau.
Het CAV/CVL-gebouw (Van Marwijk Kooystraat ong.) is een rijzig en gesloten
structuralistisch gebouw voor de centrale afstandsbediening en centrale verkeersleiding
van de Amsterdamse metro. Het gebouw is in 1976 verwezenlijkt naar plannen van
B.A.J. Spängberg, die samen met P.H. van Rhijn ook de vormgeving van de
metrostations heeft verzorgd.
De Nieuwe Oosterbegraafplaats (Kruislaan 128) [385] werd in 1894 gesticht op
een in 1888 door de gemeente Amsterdam gekocht terrein. L.A. Springer won de
uitgeschreven prijsvraag (1889) met een parkachtig plan vol slingerende paden in
een met zand opgehoogd terrein. Er volgden uitbreidingen in 1917, 1930, 1942 en
1969. De toegangspoort, dienstwoningen en het baarhuisje zijn ontworpen door
A.W. Weissman. Het ontvangstgebouw van zijn hand heeft men in 1939 vervangen
door de huidige gepleisterde aula met neoclassicistische details (1939, J. Leupen)
en binnen een muurschildering van A. Muis.
De begraafplaats bevat veel rijke grafsculptuur. Tot de belangrijke graftekens
behoren die voor de schilders J.W. Pieneman († 1853) en N. Pieneman († 1860), de
architecten G.B. Salm († 1897) en B.J. Ouëndag († 1932) en de graficus A. Hahn (†
1918; met beeld H. Krop). Tot de rijkste grafmonumenten behoort het door J.F.
Klinkhamer ontworpen

Amsterdam-Watergraafsmeer, Nieuwe Oosterbegraafplaats, aula

grafmonument voor G.F. Westerman († 1890), een van de oprichters van Artis. Het
beeldhouwwerk, waaronder de hond op de zerk, werd gemaakt door zijn schoonzoon
J.F. Verdonck. Opmerkelijk is de marmeren graftombe met gisant voor de schilderes
T. van Duyl-Schwartze († 1918), ontworpen door haar zuster G. Schwartze. Verder
zijn er rijk bewerkte stèles bij de graven van de actrices M.J. Kleine-Gartman (†
1885) en W.J.R. Albregt-Engelman († 1902), een grafmonument met borstbeeld voor
de schrijver E.J. Potgieter († 1875; buste F. Stracké) en een grafteken met portretreliëf
voor de dichter J. Perk († 1881). Het graf van de wielrenner P. van Neck († 1914) is
voorzien van een stèle met fiets. Het oorspronkelijk achter de aula gelegen
monumentale graf (1927) van gouverneurgeneraal J.B. van Heutsz († 1924) is bij
een herstructurering (2003) naar elders op het terrein overgebracht.

Andijk
Dorp, ontstaan aan de noordrand van de 13de-eeuwse Westfriese Omringdijk. De
overwegend uit stolpboerderijen bestaande bebouwing ‘Aan de dijk’ (Andijk) was
in eerste instantie gegroepeerd in buurtjes (Kerkbuurt, 't Buurtje, Noorddijk en
Oosterdijk). Bij de Molenhoek werd in 1863 een gemaal gebouwd, waarna men
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overging van veeteelt op zaadteelt en grove tuinbouw (waaronder de aardappelsoort
Andijker muizen). Na de stormvloed van 1916 werd de dijk verhoogd en verlegde
men de weg naar de

Andijk, Geref. kerk

dijkvoet op de gedempte dijkgracht. Veel bebouwing verdween of werd naar achteren
‘gerold’. Buitendijks bij het gemaal kwam in 1926-'27 de proefpolder Andijk tot
stand (nu een bungalowpark). In 1945 werd de Dijkgraaf Grootweg geopend en
landinwaarts - bij de kruising met het Kleingouw - ontstond een nieuwe dorpskern.
Aan de noordoostzijde is in 1981 een waterwinstation van de P.W.N. ingericht.
De Geref. kerk (Middenweg 4) is een forse en langgerekte zaalkerk met hoog
zadeldak, driezijdig gesloten aanbouwen, een ingangsportaal en een toren van vier
verjongende geledingen met naaldspits. Deze imposante in expressionistische stijl
uitgevoerde ‘gereformeerde kathedraal’ kwam in 1929-'30 tot stand naar ontwerp
van E. Reitsma.
Onder de baksteenbekleding bevindt zich een betonskeletconstructie. Het interieur
met parabolisch houten gewelf is voorzien van een galerij en strokenvensters. Uit de
bouwtijd dateren de preekstoel, het orgel en de in een halve cirkel opgestelde
kerkbanken. Bij de kerk horen een pastorie, een kosterwoning en een zalencentrum.
Overige kerken. De voorm. (Herv.) Buurtjeskerk van de Kerkbuurt (Dijkweg
343) werd in 1667 gebouwd en in 1791 vergroot. Deze in 1844 herstelde eenbeukige
kerk met houten geveltoren is gerestaureerd in 2003. De voorm. Geref. kerk (Dijk-
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weg 168) is een zaalkerk uit 1862-'63 naar plannen van P. Kooiman. De kerk kreeg
in 1892 een galerij en in 1905 een uitbreiding (oostzijde) en een nieuwe gevel. Toen
werd ook de pastorie (Dijkweg 167) vernieuwd. Het zaalgebouw van de voorm.
(Herv.) Oosterkerk van Andijk-Oost (Kerkepad 7) heeft een half-ingebouwde toren
van drie geledingen met achtzijdige spits. Deze kerk kwam in 1872 tot stand naar
een ontwerp met eclectische details van A. Stoutjesdijk. Vanaf 1980 is het enige tijd
een Baptistenkerk geweest. Uit 1928 dateert de Herv. kerk van Andijk-Midden
(Middenweg 48), een kruiskerk met dakruiter en een ingangsportaal in een
binnenhoek.
De Chr. lagere Mr. A.W.F. Idenburgschool (Dijkweg 30) is een drieklassige
school uit 1929 met zakelijkexpressionistische elementen.
Het raadhuis (Middenweg 73) is een tweelaags pand met vrijstaande klokkentoren,
gebouwd in 1961 naar een ontwerp (1955) van J. en L. de Jonge en later fors
uitgebreid.
Woonhuizen. Een mogelijk 17de-eeuwse kern heeft het gepleisterde diepe huis
Oosterdijk 26 met schoudergevel. Rond 1900 gebouwd zijn het dubbele huis Dijkweg
170-171 - opvallend zijn de ruitvormige cementpannen op het dak - en de eenlaagse
visserswoningen Buurtje 21-24. Een opvallend groot verdiepingsvenster heeft Dijkweg
299 (circa 1910). De houten woonkeet Dijkweg 11 werd rond 1928 gebouwd ten
behoeve van de aanleg van de proefpolder.
Boerderijen. De vroeg-19de-eeuwse stolpboerderij Dijkweg 296 heeft gepleisterde
gevels en een asymmetrisch geplaatst houten voorschot. De stolpboerderij Dijkweg
43 stamt uit 1804 en is verbouwd rond 1896 en rond 1915 (erker). Een rijk versierde
dakerker heeft de stolpboerderij Bangert 28 uit 1894. Aan de achterzijde heeft men
in 1919 een tweede vierkant opgetrokken. Expressionistische elementen vertoont het
woonhuis van de boerderij Middenweg 50 (circa 1930).
Het gemaal ‘Het Grootslag I’ (Dijkweg 318), gelegen aan het noordelijke uiteinde
van de Molensloot ter bemaling van de Polder Het Grootslag, is een fors
neoclassicistisch gebouw uit 1863 met rondboogvensters. Verbouwingen volgden
in 1871 en 1882. In 1974 is het oude gemaal vervangen door een nieuw gemaal
(Dijkweg 312).

Ankeveen
(gemeente Wijdemeren)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan in de 12de eeuw als cope-ontginning. De
ontginningsas wordt gevormd door het Stichts-Hollands End. Door natte vervening
ontstond vanaf circa 1450 het nabije plassengebied. Na de Tweede Wereldoorlog is
het dorp enigszins uitgebreid bij de R.K. kerk.
De Herv. kerk (Stichts End 57), een zaalkerk met aangebouwde consistorie, kwam
in 1911-'12 tot stand naar een ontwerp met rationalistische details van J. van Dillewijn.
In de overhoekse dakruiter hangt een door de Gebr. Van Bergen gegoten klok (1938).
De voorm. Geref. kerk (Hollands End 24) is een gepleisterde eenbeukige kapel
uit 1894 met geblokte omlijsting en rondboogvensters (sinds 1966 buiten gebruik).
De R.K. St.-Martinuskerk (Stichts End 21-23) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met een pastorie en een terzijde geplaatste robuuste toren met hoog tentdak.
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Deze traditionalistische kerk verrees in 1927-'28 naar ontwerp van Th. van Elsberg
en verving een schuurkerk uit 1758. Het interieur uit

Ankeveen, R.K. St.-Martinuskerk

1928 bevat ook nog enkele 19de-eeuwse neogotische beelden. In de pastorietuin ligt
een gebeeldhouwde wapensteen afkomstig van gesloopte armenwoningen (tweede
kwart 18de eeuw).
Het voorm. rechthuis (Stichts End 1) is een 18de-eeuws dwars pand met souterrain,
bel-etage en een entree met hoge trap.
De openbare lagere Lindeschool (Aernout Voetlaan 11-13), een gepleisterde
school met dwars aangebouwde onderwijzerswoning, dateert uit circa 1915.
Woonhuizen. De dorpsbebouwing bestaat voornamelijk uit wit gepleisterde dwarse
eenlaagspanden, veelal met kelder en opkamer, en gedekt met riet. Enkele hebben
nog een 17de-eeuwse oorsprong, maar de meeste dateren uit de 18de eeuw,
bijvoorbeeld de schilderachtige huisjes Hollands End 5, 9 en 13. Bij Stichts End 4
ligt het linkerdeel naar achteren, waardoor een galerij met houten overdekking is
gecreëerd (19de eeuw). Het in de kern mogelijk 18de-eeuwse huis Hollands End 2
heeft rond 1865 een eclectische voorgevel gekregen. In 1888 gebouwd zijn de
eenvoudige arbeiderswoningen Stichts End 36-38 en 46-48. Uit die tijd dateert ook
het blokvormige herenhuis Hollands End 8 (circa 1890).
De theekoepel bij Hollands End 6 is een vroeg-19de-eeuws gepleisterd bouwwerk
met rieten tentdak en bewerkte daklijst.
Boerderijen. De in oorsprong 17de- of 18de-eeuwse boerderij Stichts End 20
heeft een gepleisterd dwars voorhuis met opkamer. Met riet gedekt is de
krukhuisboerderij Stichts End 63 met links een oudere uitbouw van een kelder en
opkamer. In de 19de eeuw is de woonruimte rechts aangebouwd en rond 1915 heeft
het middengedeelte een winkelpui gekregen. Uit circa 1850 dateren de
langhuisboerderij Hollands End 14, de dwarshuisboerderij Zoddestein (Hollands End
97) en Hollands End 47. Ten oosten van Ankeveen ligt de boerderij Cannenburgerweg
11 (18de eeuw), bestaande uit een langgerekt, wit gepleisterd, dwars huis.
De Kooibrug over een afwateringssloot (bij Hollands End 101) is een
geklinknagelde ijzeren ophaalbrug, ver-
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vaardigd in 1883 door de firma D.A. Schretlen & Co. te Leiden.
De poldermolen ‘Hollandia’ (Loodijk 30), een met riet gedekte achtkantige
grondzeiler uit circa 1640, bemaalde de Hollands-Ankeveensepolder.
Berg en Vaart (Cannenburgerweg 17). Deze buitenplaats ten zuidoosten van
Ankeveen werd in 1779-'82 ingericht door de Amsterdamse wijnhandelaar P.J. Eyma.
Het L-vormige tweelaagse huis met blokvormig omlijste ingang is mogelijk ontworpen
door Jan Luyten. Het interieur met Lodewijk XVI-details bevat stucplafonds (circa
1800) en een smalle grenen slinger- of wenteltrap met lambriseringen (1782).
Het park heeft een laat-18de-eeuwse landschappelijke aanleg met zichtas. In de
formeel aangelegde voortuin staat een kelkvormige kunststenen vaas op sokkel (begin
20ste eeuw). Uit de late 18de eeuw dateren het koetshuis (Cannenburgerweg 19),
met geblokte pilasters en omlijste inrijdeuren, en twee tegen elkaar geplaatste
bakstenen koude bakken. Vlakbij staat het wit gepleisterd eclectisch herenhuis
Cannenburgerweg 13 (circa 1875) met geblokte hoekpilasters.
Het voorm. logement Cannenburgerweg 1-3, gelegen ten oosten van Ankeveen,
is een fors tweelaags pand uit circa 1860. Rond 1910 is het voorzien van een
hoekingang, pui en erker.

Assendelft
(gemeente Zaanstad)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw en uitgegroeid tot een wegdorp met tweezijdige
lintbebouwing tussen Krommenie en de oude IJdijk. De kern van de veenontginning
ligt rond de Kerkbuurt, met aansluitend het Noordeinde en het Zuideinde. In 1849
werd de Communicatieweg aangelegd als verbinding met Westzaan en Heemskerk.
Na de Tweede Wereldoorlog is aan de oostzijde de Delftbuurt tot stand gekomen.
De R.K. St.-Odulphuskerk (Dorpsstraat 572) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met halfronde apsiden en een terzijde geplaatste toren van vier geledingen
met frontalen en naaldspits. Deze neoromaanse kerk verrees in 1887-'88 naar ontwerp
van A.C. Bleijs en verving een kerk uit 1835. Het ingangsportaal bevindt zich bij
het zuidtransept. Het interieur wordt gedekt door een ziende houten kap op versierde
schenkels en heeft afwisselend marmeren zuilen en pijlers. Tot de inventaris behoren
een neogotisch hoofdaltaar uit de bouwtijd en door J. Bleijs vervaardigde
kruiswegstaties (1893). Uit de oude kerk afkomstig is het door M. van den Brink
gebouwde orgel (1836, gewijzigd 1863 door J.J. Vollebregt). Op de plaats van de
oude kerk staat de pastorie (Dorpsstraat 570) uit 1890.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 368) is een zaalkerk in neorenaissance-stijl voorzien
van een toren met hoge spits. Deze kerk kwam in 1893 in de plaats van een kerk die
in 1852 na brand de oude gotische dorpskerk uit 1472 had vervangen.
De voorm. openbare lagere school (Dorpsstraat 682-284) dateert uit circa 1870
en is een gepleisterd tweeklassig schoolgebouw voorzien van een blokvormige
onderwijzerswoning met hoger opgetrokken middenpartij.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 370) verving in 1898 het oude rechthuis uit
1618. Gemeenteopzichter C.T. Veenis maakte het ontwerp met neorenaissance-details.
Tegenwoordig dient het gebouw als politiebureau en vergaderruimte.
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Het voorm. dorpsziekenhuis (Dorpsstraat 340), een eenvoudig eenlaagspand uit
1911 met late neorenaissance-details, is ontworpen door D. Noë.
Woonhuizen. In de dorpskern staan nog verschillende 19de-eeuwse houten huizen,
in de regel eenlaagspanden. Karakteristieke voorbeelden zijn Dorpsstraat 69 (1884),
Dorpsstraat 317-321, 618-620 en 622-622a, en Communicatieweg 3 en 11. Later
verplaatst is het uit 1859 daterende houten huis Dorpsstraat 685-687; de bakstenen
voorgevel is uit 1922. Ook Dorpsstraat 693 heeft later een stenen voorgevel gekregen.
Begin 20ste eeuw werden enkele stenen villa's gebouwd, zoals Dorpsstraat 116 en
371-373 (beide 1904) en de als dokterswoning gebouwde villa Dorpsstraat 369
(1917, ontwerp S. Konen).
Boerderijen. De oudste boerderijen zijn in hout uitgevoerd. Een 18de-eeuwse

Assendelft, R.K. St.-Odulphuskerk

oorsprong hebben de stolpboerderijen Dorpsstraat 151, met vooreind en een
grotendeels met riet gedekte stolpschuur, en Dorpsstraat 255 met stolpschuur en een
stenen vooreind met 19de-eeuws houten voorschot. Grotendeels houten
stolpboerderijen zijn Dorpsstraat 691 en 695 (1879). De houten langhuisboerderij
Dorpsstraat 149 heeft een dwars aangebouwde stenen koestal. Voorbeelden van in
baksteen uitgevoerde stolpboerderijen zijn Dorpsstraat 475 (1877), Dorpsstraat 120
(1882), Achterland (Dorpsstraat 34; 1886) en Maria Hoeve (Dorpsstraat 260; circa
1890); de laatste drie voorbeelden hebben een dakkapel met windveren. Voorbeelden
van rond 1900 gebouwde rompboerderijen zijn Dorpsstraat 564 en 689 (met houten
hooischuur). De boerderij Dorpsstraat 290 bestaat uit een vrijstaand woonhuis en
een stolpschuur (1908).

Assendelft, R.K. St.-Odulphuskerk, interieur (1977)
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De smederij Dorpsstraat 224 is een klein laat-19de-eeuws bakstenen pand met
tuitgevel.
Hotel-restaurant ‘'t Huis Assumberg’ (Dorpsstraat 375) was oorspronkelijk een
herberg annex waag. De toneelzaal aan de achterzijde werd in 1908 opgetrokken
naar plannen van D. Noë. De oude herberg heeft men in 1913 vervangen door het
huidige hotel-restaurant met uitspanning. Tot 1948 heeft de uitspanning nog dienst
gedaan als waag.
De voorm. Gemeentelijke Elektrische Centrale (Dorpsstraat 272) is een
gepleisterd sober eenlaagspand uit 1911 met boven de ingang een hoger opgetrokken
gevelpartij.
Het trafohuisje (Dorpsstraat 1) werd rond 1925 gebouwd, mogelijk naar ontwerp
van J.B. van Loghem. Het heeft een fries van rode keramische tegels en geglazuurde
tegels met de afbeelding van een hond (wachter) en een haan (waker).

Avenhorn
(gemeente Wester-Koggenland)
Dorp, ontstaan in de 13de eeuw bij de ontginning van wat toen de Veenhoop werd
genoemd. Dit in 1319 voor het eerst vermelde dorp ontwikkelde zich tot een lintdorp.
In 1915 kwam er een groenteveiling met overhaal (1917). In 1969 begon men met
het uitbreidingsplan 't Hoog aan de noordzijde van het dorp.
De Herv. kerk (West 19) is een eenbeukige kerk met vijfzijdige sluiting, gebouwd
in gotiserende trant in 1642. De meest westelijke travee met houten dakruiter heeft
men in 1914 toegevoegd. De kerk werd in 1980 gerestaureerd.
De voorm. openbare lagere school met onderwijzerswoning (West 20-21) werd
in 1873 gebouwd naar plannen van T.C. van der Sterr en heeft tot 1929 als zodanig
dienst gedaan.
Woonhuizen. Het uit 1852 daterende gepleisterde middenganghuis West 1 met
flauwhellend dak is rond 1920 verbouwd. Aan de jugendstil verwante details vertoont
de dokterswoning West 5 (1906), ontworpen door J. Muller, C.M. Droogleever
Fortuyn en C.B. van der Tak. De woonhuizen Het Hoog 4-6 (1934) zijn uitgevoerd
met traditionalistische details en een gesneden kalf boven de ingang op de hoek.
De banpaal (bij Walingsdijk 119) is een 18de-eeuwse hardstenen paal voorzien
van een gebeeldhouwde eenhoorn met het Hoornse stadswapen. De datering 1408
verwijst naar het jaar waarin de dorpen rondom Hoorn tot haar stedelijke rechtsgebied
gingen behoren.
De Goorn. Dit dorp ten noorden van Avenhorn is een tweezijdig lintdorp. Ter
vervanging van een kerk uit 1827 verrees in 1929-'30 de huidige R.K. O.L. Vrouwe
van de Rozenkranskerk (De Goorn 69). Deze driebeukige kerk met driezijdig gesloten
koor en een slanke sobere toren met balustrade en koperen spits is ontworpen door
J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. met neogotische referenties en expressionistische
details. De pastorie (De Goorn 67) dateert uit 1853. De R.K. St.-Rosaschool (De
Goorn 54) werd in 1935 gebouwd als een tweebeukige middengangschool met drie
lokalen. Het in 1938-'39 naar plannen van N. Molenaar jr. gebouwde R.K. klooster
Maria-Oord (De Goorn 50) vertoont een aan het werk van A.J. Kropholler verwante
traditionalistische stijl.
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Badhoevedorp
(gemeente Haarlemmermeer)
Dorp in de Haarlemmermeerpolder, kort na 1852 ontstaan langs de Ringdijk bij de
brug naar Sloten. Het dorp is vernoemd naar een hier gelegen modelboerderij
(verdwenen). Door de ligging bij Amsterdam en Schiphol groeide het dorp vanaf
1920 sterk, na 1934 volgens een uitbreidingsplan van W. Bruin. Na de Tweede
Wereldoorlog is Badhoevedorp in westelijke en oostelijke richting verder uitgebreid
als forensendorp van Amsterdam.
De (Geref.) Pelgrimskerk (Havikstraat 5) is een zaalkerk met dakruiter, gebouwd
in 1935 naar een sober traditionalistisch ontwerp van J. de Nooyer. In dezelfde stijl
uitgevoerd zijn de pastorie (Havikstraat 3) en de kosterswoning (Roerdompstraat
17).
De R.K. H.H. Engelbewaarderskerk (Adelaarstraat 15) is een driebeukige
basilicale kerk met brede zadeldaktoren. Deze traditionalistische kerk met romaanse
elementen werd in 1937 gebouwd naar plannen van J.M. Hardeveld. Inwendig zijn
de wanden beschilderd door L. Simon (1941-'44).
Scholen. In functionalistische stijl uitgevoerd is de Chr. lagere Oranje
Nassauschool (Roerdompstraat 14; circa 1930, J.H. van der Veen). Meer
traditionalistisch van vorm zijn de Chr. lagere school Burg. Van Amersfoordtlaan
61 (1931) en de voorm. openbare lagere school Roerdompstraat 10 (1939-'40).
Woonhuizen. Kenmerkend voor Badhoevedorp zijn de ruime eengezinswoningen
met tuinen in een plantsoenrijke omgeving, zoals Badhoevelaan 10-16 (circa 1920).
Functionalistisch van vorm is het dubbele huis Snipstraat 8-10 (circa 1930).

Bakkum
(gemeente Castricum)
Dorp, ontstaan als geestnederzetting op een strandwal aan de duinrand en voor het
eerst vermeld omstreeks 980. De heerlijkheid, die in 1613 aan Johan van
Oldebarnevelt toebehoorde, werd in 1749 gekocht door Nicolaas Geelvinck, heer
van Castricum. De bebouwing concentreerde zich langs de Bakkumerstraat en de
Heereweg (Bakkum-Noord). In het duingebied aan de westzijde werd de
psychiatrische inrichting ‘Duin en Bosch’ gevestigd (1909). In 1925 legde men de
Zeeweg naar Castricum aan Zee aan. Hoewel het toerisme toenam (jeugdherberg,
koloniehuis), kwam aan zee geen badplaats tot ontwikkeling. Na de Tweede
Wereldoorlog is Bakkum aan Castricum vastgegroeid.
De R.K. O.L. Vrouwe Hemelvaartskerk (Brederodestraat 14) is een driebeukige
kerk met monumentale voorgevel, gebouwd in 1950-'51 naar plannen van Th.C. Nix.
Duin en Bosch (Duinenboschweg 3). Dit provinciaal krankzinnigengesticht werd
ingericht op een in 1901 van W.A.M.C. prinses von Wied gekocht duingebied. Omdat
het gesticht Meerenberg te Santpoort te klein werd, kwam dit - vooral voor armlastige
patiënten
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Badhoevedorp, R.K. H.H. Engelbewaarderskerk (1994)

(derde klasse) bedoelde - tweede provinciale gesticht tot stand. Bij het volgens het
paviljoensysteem opgezette ontwerp werd F.W.M. Poggenbeek geadviseerd door
geneesheer-directeur J.W. Jacobi en bij de uitwerking assisteerde J. Scholtens. In
het tuinontwerp van L.A. Springer bleef een door koning Willem I als modelboerderij
gestichte vroeg-19de-eeuwse duinboerderij behouden. Nadat in 1904 een tramlijn
Castricum-Duin en Bosch was aangelegd, volgde in 1905-'09 de bouw van zes
paviljoens en het administratiegebouw. Dit centraal gelegen, langgerekte
administratiegebouw met gepleisterde verdieping en een middenrisaliet overgaand
in een

Bakkum, Psychiatrische inrichting Duin en Bosch, hoofdgebouw (1993)

toren met wijzerplaten vertoont rationalistische en chaletstijl-elementen. De
achterbouw bevat de centrale keuken. In dezelfde stijl zijn uit deze periode bewaard
gebleven de paviljoens Kinnehin en De Loet, evenals het mortuarium met
laboratorium, de werkplaats en het ketelhuis met wasserij. De gestichtskerk is een
zaalgebouw met dakruiter uit 1908, die bij een verbouwing in 1969 wit is geschilderd
en een groter portaal kreeg. Op de begraafplaats (1909 tot 1955) bevindt zich ook
het grafteken voor geneesheer-directeur Jacobi († 1916). De door de firma F.A.
Neuman ontworpen ronde watertoren (1908-'09) heeft een bredere bovenbouw met
ijzeren Intze 2-reservoir (opnieuw ommanteld 1936). Uit 1914 dateren een koetshuis
en de tramremise (tramlijn opgeheven 1938), het badhuis is uit 1921. In
traditionalistische vormen uitgevoerd is het paviljoen Breehorn (1934-'35). Aan de
oostzijde van het gesticht ontwierp Poggenbeek diverse personeelswoningen aan de
Van Oldenbarneveltweg, te weten een geneesheer- directeurswoning (nr. 40), een
adjunct-directeurswoning (nr. 53) en enkele dokterswoningen (nrs. 32-38).
Pseudo-vakwerk hebben onder meer de opzichterswoningen Van Oldenbarneveltweg
30 en Duinenboschweg 1 (beide 1904-'05). Andere personeelswoningen liggen aan
de Van Duurenlaan (1912-'16) en de Dr. Ramaerlaan (1918, houten woningen). In
traditionalistische vormen uitgevoerd zijn de verpleegsterswoningen Duinenboschweg
3 (1921).
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Scholen. De openbare lagere school ‘nr. II’ (Van Oldebarneveltweg 35-37) is een
vijfklassige gangschool uit 1904 met onderwijzerswoning. In 1933 werd het een Chr.
lagere school, toen de openbare lagere school ‘Jac.P. Thijssecollege’ (Bakkumerstraat
14) gereedkwam.
Woonhuizen. De eenlaagse jachtopzienerswoning Fochteloo (Zeeweg 1) werd in
1890 gebouwd in opdracht van de eigenaresse van het duingebied, W.A.M.C. prinses
von Wied. Vroeg-20ste-eeuws zijn het met windveren uitgevoerde dubbele huis Dr.
Jacobilaan 29-31 (1914) en de als blokjes van dubbele woningen uitgevoerde
eenlaagspanden Zeeweg 3-21 (circa 1915).
De jeugdherberg ‘Koningsbosch’ (Heereweg 84) is een U-vormig pand uit 1932
met houten verdieping.
Het voorm. R.K. koloniehuis ‘St. Anthonius’ (Heereweg 114), een wit gepleisterd
U-vormig pand met geaccentueerde ingangspartij en functionalistische details, kwam
in 1934 tot stand naar ontwerp van J.B. Itis. Opdrachtgever was de Christelijke
Vereniging voor Kinderuitzending in Amsterdam, maar die ging tijdens de bouw
failliet, waarna het project door de Stichting Katholieke Kinderuitzending werd
overgenomen.
Het gedenkuurwerk (bij Bakkumerstraat 100) werd in 1938 door de
oranjevereniging Castricum opgericht bij de geboorte van prinses Beatrix.

Bakkum, R.K. koloniehuis St. Anthonius
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Barsingerhorn, Raadhuis

Barsingerhorn
(gemeente Niedorp)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw langs de zeedijk (Heerenweg). In 1415 kregen de
banne Barsingerhorn en de banne Haringhuizen samen stadsrechten, maar deze waren
louter bestuurstechnisch van aard. De tram van Schagen naar Wognum (1898 tot
1935) had hier een aftakking naar de Van Ewijcksluis (vanaf 1912). Het bescheiden
lintdorp is een provinciaal beschermd gezicht.
De Doopsgez. kerk (Heerenweg 48) is een eenvoudige zaalkerk uit 1862 met een
kleine houten geveltoren. Uit 1905 dateert de pastorie (Heerenweg 50).
Het raadhuis (Heerenweg 150) is een onderkelderd dwars eenlaagspand uit 1622,
voorzien van een bordestrap en een houten klokkentoren met balustrade en achtzijdige
lantaarn. De voorgevel heeft een door kleine balustraden geflankeerde maniëristische
trapgevel met gebroken fronton en justitiabeeld. Het fries onder de trapgevel bevat
een wapensteen en twee leeuwenkopmaskers. In de kelder bevindt zich een cachot,
de raadkamer heeft een gesneden schouwbalk (1622) en in de toren hangt een klok
uit 1659. De houten achteraanbouw dateert van de restauratie in 1964 (Y. Kok).
Boerderijen. De in de kern 17de-eeuwse stolpboerderij Maartje Cornelis Hoeve
(Heerenweg 21) bevat twee 18de-eeuwse tegelschouwen. Een uitgebouwde zijkamer
heeft de stolpboerderij Heerenweg 19 (circa 1880; met spiegel). Bij de
kop-rompboerderij Heerenweg 166 (circa 1880) is het woongedeelte uitgevoerd als
middenganghuis. Het woongedeelte van de koprompboerderij Heerenweg 128 (1898)
heeft een sierspant met ajour gesneden punt. Een goed voorbeeld van een moderne
boerderij is Hemmerweg 2 (1935).
Woonhuizen. Laat-19de-eeuws zijn het met gepleisterde hoeklisenen uitgevoerde
neoclassicistische notabelenhuis Het Anker (Heerenweg 57; 1875) en het bescheiden
eenlaagspand Heerenweg 84-86 (circa 1880). Expressionistische elementen hebben
de villa's Heerenweg 170 (1925) en 't Zonnehoekje (Heerenweg 16; circa 1930).
Café ‘De Fortuin’ (Heerenweg 144) is een sober neoclassicistisch tweelaags pand
met afgeronde hoek, gebouwd rond 1895.
De tramabri (Heerenweg ong.) werd in 1912 opgericht voor de Hollandsche
IJzeren Spoorweg Maatschappij als halte in de lijn Schagen-Van Ewijcksluis (tot
1935). Het in vakwerk uitgevoerde houten gebouwtje is rond 2000 hersteld.
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De Alg. begraafplaats (bij Heerenweg 2) werd gesticht in 1879 en heeft een
baarhuisje uit die tijd. Een gebroken marmeren zuil vormt het grafteken voor S.
Jonker († 1912).
De Herv. kerk van Haringhuizen (Dorpsstraat 5), gelegen ten zuidwesten van
Barsingerhorn, was oorspronkelijk gewijd aan St. Willibrordus. Op een terp verrees
deze eenbeukige laat-gotische kerk rond 1470 met de twee onderste torengeledingen.
In de toren hangt een door Steven Butendiic gegoten klok (1475). Een in 1633
aangebouwde noordbeuk werd in 1808 gesloopt; het in 1799 (eveneens) door Engelse
troepen beschadigde koor volgde in 1842. Mogelijk kreeg de toren toen de derde
geleding met ingesnoerde spits. De nissenversiering van de tweede torengeleding
hoort bij het herstel in 1910. Bij een restauratie in 1977 zijn kerk en toren geheel
ontpleisterd. Het interieur wordt gedekt door een 19de-eeuws houten tongewelf en
heeft aan de noordzijde nog zuilen met lage lijstkapitelen uit 1633. Tot de inventaris
behoren een priesterzerk (1564), een preekstoel en doophekrestanten (1654) en een
tekstbord met versregels van ds. L. Hondius (1663). Sinds 1983 bezit de kerk een
uit de parochiekerk van Wenthworth (GB) afkomstig orgel (1842), waarschijnlijk
gebouwd door F. Jones.

Beets
(gemeente Zeevang)
Dorp, ontstaan aan de zuidrand van de eind 13de eeuw tegen de Westfriese Omringdijk
aangedijkte Polder Beetskoog. Sinds de droogmaking van de Beemster (1612) ligt
het op het punt waar de Beemsterringvaart overgaat in de Korsloot. Na de Tweede
Wereldoorlog is bebouwing verrezen langs de Voorkamp.
De Herv. kerk (Beets 51) is een eenbeukige kruiskerk met driezijdig gesloten
koor en een houten dakruiter. Het laatgotische schip stamt uit de eerste helft van de
15de eeuw, transept en koor volgden in de tweede helft van die eeuw. Het zuidtransept
heeft men in de 17de eeuw vernieuwd. De mogelijk in oorsprong 17de-eeuwse
dakruiter bevat een door Pieter en François Hemony gegoten klok (1650). De kerk
is verbouwd in 1873 en gerestaureerd in 1961.
Het interieur wordt gedekt door een beschilderd tongewelf uit de 17de eeuw. Toen
heeft men ook de kerkruimte met een houten wand in twee ruimten opgedeeld. Tot
de inventaris behoren een preekstoel (1655), een doophek (1680) met twee koperen
doopbogen, twee koperen lessenaars (18de eeuw), twee psalmborden (circa 1650)
en een door P. Flaes gebouwd orgel (1868).
Boerderijen. De 18de-eeuwse stolpboerderij Beets 15 heeft houten wanden,
terugliggende dorsdeuren en een tuitgevel (links). Een houten middentopgevel bezit
de stolpboerderij Beets 86 (1847), en met siermetselwerk, pilasters en een spiegel
uitgevoerd is de stolpboerderij De Zoete Inval (Beets 131; circa 1875). Vóór de stolp
van de boerderij Ora et Labora (Beets 31; circa 1910) staat een villa-achtig
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voorhuis voorzien van een dakerker met serliana en gesneden windveren in chaletstijl.
Woonhuizen. Rond 1860 verrees het gepleisterde dwarse eenlaagspand Beets 59.
Het uit 1905 daterende huis Beets 57 heeft een balkon en dakerker.

Bennebroek
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op de rand van een strandwal. De naam verwijst
naar een in de loop van de tijd volledig door het Haarlemmermeer opgeslokte
veenstrook. Voor het afzanden van

Bennebroek, Herv. kerk

het binnenduingebied groef men vanaf de 16de eeuw enkele vaarten in de richting
van het meer. In 1653 werd Bennebroek een zelfstandige ambachtsheerlijkheid, met
Adriaan Pauw als ambachtsheer, en in 1658 een zelfstandige parochie. Een bescheiden
dorpskern vormde zich op de plaats waar de Binnenweg de Bennebroekervaart kruist.
De buitenplaatsen rond het dorp zijn verdwenen, met als laatste het 17de-eeuwse
Huis te Bennebroek (gesloopt 1972), waarvan nog wel een deel van de tuin resteert
(gewijzigd circa 1765). Na de Tweede Wereldoorlog is Bennebroek sterk gegroeid
als forensendorp.
De Herv. kerk (Binnenweg 67) is een classicistische zaalkerk met driezijdig
gesloten korte zijden, een ingangsportaal en een forse houten klokkentoren. Na twee
afgekeurde ontwerpen liet Adriaan Pauw door Pieter Post een derde ontwerp maken
(1644). Bij een bouwstop in 1655 waren de fundamenten en de grafkelder gereed.
Onder toezicht van Adriaan Dortsman werd de kerk in 1679-'82 voltooid. Wellicht
is het ingangsportaal zijn ontwerp. De na brand in 1955 herbouwde klokkentoren
(mogelijk uit 1815) bevat een carillon uit 1922 en heeft een windwijzer in de vorm
van een pauw. Het interieur wordt gedekt door een tongewelf en is voorzien van
hoekpijlers en toskaanse zuilen. Van het mogelijk door Dortsman ontworpen meubilair
(1682) werd de preekstoel vervaardigd door Hendrick Gerritsz Schut met drie door
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Barent Rijsenbeeck gesneden panelen. Het doophek heeft twee opengewerkte koperen
deuren met het monogram van Adriaan Pauw. Van het door Christiaan Müller
gebouwde orgel (1742) zijn de met een pauw bekroonde kast en het frontpijpwerk
behouden. In 1976 is als aanvulling een instrument uit circa 1700 aangekocht uit
Jubbega (Fr). Op het kerkhof bevindt zich het grafmonument voor het
anti-revolutionaire kamerlid ds. A.S. Talma († 1916), vervaardigd door D. Wolbers
in 1918 (gerestaureerd 1948). De bronzen grafsculpturen van een jonge en een oude
arbeider verwijzen naar de door hem ingediende Arbeidswet van 1911.
De R.K. St.-Josephkerk (Kerklaan 11), een driebeukige neogotische

Bennebroek, Psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang, economiegebouw
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kruiskerk met vieringtorentje, werd in 1900 gebouwd naar ontwerp van N. Nelis.
Het schip is onvoltooid gebleven. Uit dezelfde tijd dateert de pastorie (Kerklaan 9),
met neogotische en neorenaissance-details.
Het R.K. St.-Luciaklooster (Schoollaan 70), gebouwd in 1900 naar ontwerp van
N. Nelis, is een U-vormig complex in neorenaissance- en neogotische vormen. De
kapel bevat een Maarschalkerweerd-orgel (1900) en heeft glas-in-loodramen van L.
Lourijsen (1947). In de kloostertuin bevinden zich een Lourdesgrot en een als
portiersverblijf bedoeld tuinhuisje met houtsnijwerk.
Het psychiatrisch ziekenhuis ‘Vogelenzang’ (Rijksstraatweg 113) werd in
1926-'39 gebouwd voor de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestesen
Zenuwzieken in een deels formeel en deels landschappelijk aangelegd park. Langs
de centrale as ontwierp A.T. Kraan een symmetrisch gebouwencomplex in
zakelijk-expressionistische stijl. Het H-vormige administratiegebouw (1927) draagt
de inrichtingsnaam in terracotta-letters. Achter dit hoofdgebouw bevinden zich twee
paviljoens (‘Lokhorst’ en ‘Beukenhorst’) en een kruisvormige gestichtskerk (1932).
Aan het einde van de as staat het economiegebouw met watertoren (1927-'29). Naast
enkele andere verzorgingspaviljoens (1926-'38) bevat het terrein nog diverse
dienstwoningen, zoals die voor de geneesheer-directeur (Rijksstraatweg 105; 1927),
de geestelijk verzorger (Rijksstraatweg 111; 1928) en enkele artsen (Rijksstraatweg
109 en 107; respectievelijk circa 1935 en circa 1950).
Het voorm. raadhuis (Rijksstraatweg 43) werd in 1894 gebouwd in de vorm van
een villa in neorenaissance-stijl.
Scholen. Op initiatief van J.G.M. Willink, ambachtsvrouwe van Bennebroek,
kwam in 1904 de Chr. lagere school (Rijksstraatweg 87-89) tot stand naar plannen
van J.A.G. van der Steur (vergroot 1925). Uit 1929 dateert de R.K. lagere
St.-Franciscusschool (Schoollaan 6-8), een zakelijk-expressionistisch ontwerp van
N. Nelis.
Woonhuizen. De gepleisterde huizen Bennebroekerlaan 29 en Binnenweg 35
hebben mogelijk een 17de-eeuwse oorsprong. In 1856 verrees als dienstwoning van
het Huis te Bennebroek het gepleisterde dwarse huis Binnenweg 8 (verbouwd 1892).
Het heeft gesneden windveren en dakranden, en opmerkelijke decoratieve vensteren deuromlijstingen. Het uit circa 1810 daterende gepleisterde herenhuis Huize
Vrede-Oord (Bennebroekerlaan 31-33) kreeg rond 1860 het huidige uiterlijk. Uit die
tijd dateert ook de gepleisterde villa Duinlust (Schoollaan 72; vergroot 1925). Rond
1900 gebouwd zijn de woon- en winkelpanden Bennebroekerlaan 93, met trapgevel
in neorenaissance-stijl, en Bennebroekerlaan 21. J. Wolbers ontwierp voor
burgemeester W.J.D.B. Zubli de villa Bosch en Duinzicht (Rijksstraatweg 79; 1903)
met jugendstil- en chaletstijl-elementen. Vergelijkbaar is de villa De Lijsterhof
(Bennebroekerlaan 10). Het door J. Gratama ontworpen landhuis Eikenhorst
(Rijksstraatweg 71; 1918) heeft ver uitstekende platte daken. Voorbeelden van rond
1920 gebouwde en met riet gedekte villa's zijn Rijksstraatweg 76 en 88, en de houten
villa Kleine Sparrenlaan 22 (1923, gerestaureerd circa 1990). De laatste kwam naar
ontwerp van architect Wildschut tot stand als atelierwoning voor kunstschilder H.
Kruyder. Als bouwpakket geleverd is het houten huis Rijksstraatweg 46 (circa 1920).
Het woningbouwcomplex Van Verschuer-Brantslaan 1-11, een langgerekt
bouwblok aan weerszijden van een middengang, werd in 1900 (gevelsteen) gebouwd
naar plannen van J. Waller. De woningen waren bedoeld als bejaardenwoningen voor
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het personeel van buitenplaats De Hartekamp in Heemstede van het echtpaar Van
Verschuer-Brants. Nabij het complex staat een gedenkteken in de vorm van een
hardstenen obelisk met decoraties.
Een hardstenen obelisk bij Binnenweg 6 herinnert aan het bezoek van koningin
Wilhelmina aan het bivak van het instructiebataljon uit Kampen in 1916.
De Linnaeushof (Rijksstraatweg 4) is in 1954 gesticht als openbare botanische
tuin en in 1963 aangevuld met een grote speeltuin. Oorspronkelijk was het de
botanische tuin van buitenplaats De Hartekamp (Heemstede), waarvan het delen
heeft behouden.

Benningbroek
(gemeente Noorder-Koggenland)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning. Samen met het aansluitende
Sijbekarspel kreeg het in 1414 als de ‘Stede Sijbekarspel’ - louter bestuurstechnische
- stadsrechten. De bebouwing van het lintdorp is later enigszins verdicht.
De Herv. kerk (Kerkelaan 10), oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus Banden, is
een gepleisterde eenbeukige kerk voorzien van een forse houten dakruiter met
ingesnoerde spits aan de westzijde. Deze 16de-eeuwse kerk kreeg mogelijk in de
17de eeuw aan de westzijde een beklamping. Het koor heeft men vermoedelijk eind
18de eeuw gesloopt. Uit die tijd dateert de dakruiter (bekleding vernieuwd 19de
eeuw) met daarin een door Geert van Wou gegoten klok (1525). Aan de oostzijde
staat een consistoriekamer (circa 1890).
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf, dat in de sluitstukken is
gedateerd ‘1505’ en ‘1548’. Tot de inventaris behoren een preekstoel (1661), een
voorzangerslessenaar (1661), een koperen predikantslessenaar (1724) en een door
L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1908).
Het kerkhof bevat onder meer een priesterzerk met gotisch schrift (1555), een zerk
met aalmoezen schenkende ruiterfiguur (1628) en een gebroken zuil op postament
voor C. Donker († 1891) en H.A. Donker-Boon († 1888).
Café ‘De Roode Leeuw’ (Oosterstraat 38) is een tweelaags pand uit circa 1900
met ingang in de afgeschuinde hoek.
Boerderijen. De (midden-)18de-eeuwse stolpboerderij Dokter De Vriesstraat 12
bezit een houten middentopgevel boven een omlijste doôdeur met snijlicht. De rond
1840 gebouwde stolpboerderij St.-Cunerahoeve (Dokter de Vriesstraat 10) heeft rond
1890 een nieuwe voorgevel gekregen met driezijdige erker en een dakkapel met
versierde windveren. De klokgevel van het voorhuis van de stolpboerderij
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Dokter de Vriesstraat 24 draagt het jaartal ‘1862’. De stolpboerderij Dokter De
Vriesstraat 36, met spiegel en dakkapel, is in de sierlijk gemetselde schoorsteen
gedateerd ‘1869’.
Het voorm. station ‘Benningbroek-Sijbekarspel’ (Oosterstraat 9-11) werd in 1886
gebouwd voor de Locaalspoorwegmaatschappij ‘Hollands Noorderkwartier’ aan de
lijn Hoorn-Medemblik. Het langwerpige eenlaagspand is ontworpen door A.J. Krieger.

Bergen
Dorp, ontstaan op een strandwal (haakwal) en voor het eerst vermeld in 960. De
heerlijkheid Bergen, bekend vanaf circa 1300, bestond uit de buurtschappen Oudburg,
Zanegeest (noorden), Westdorp en Oostdorp (oosten), die elk via een ‘doodweg’
waren verbonden met de Kerkbuurt in het centrum. In de in 977 aldaar gestichte
kapel vond in 1422 het mirakel van Bergen (Heilig Bloedwonder) plaats, hetgeen
Bergen tot bedevaartplaats maakte. Het ten zuiden van het dorp gelegen Bergermeer
werd in 1564 drooggelegd. Nadat kerk en dorp in 1574 waren verwoest, herbouwde
men slechts een deel van de kerk (Ruïnekerk). In de heerlijkheid lagen de versterkte
huizen Rampenbosch (circa 1500 tot 1775) en het Oude Hof (na 1643 buitenplaats
't Oude Hof). Kogelgaten in de Ruïnekerk zijn de stille getuigen van de twee Slagen
bij Bergen (19 september en 2 oktober 1799), waarbij een invasieleger van Engelsen
en Russen werd verslagen door Frans-Nederlandse troepen.
Met de stichting van Bergen aan Zee (1906) begon ook voor Bergen-Binnen een
bloeiperiode. Er kwam een tramverbinding met Alkmaar (1905 tot 1955) en er werden
veel hotels en pensions gebouwd. Aan de Loudelsweg verrezen het
St.-Anthoniuspensionaat (1906) en het St.-Petrus Canisius Retraitehuis (1927) van
de ursulinen (beide gesloopt 1991). Het Van Reenenpark (1912) aan de westzijde
vormde de kern van een villapark en aan de zuidkant ontstond het villapark Meerwijk
(vanaf 1915). Bergen ontwikkelde zich verder tot een belangrijk

Bergen, (Herv.) Ruïnekerk, plattegrond

kunstenaarsdorp voor de zogeheten Bergense School (L. Gestel, M. Wiegman, Charley
Toorop). In 1928 kwam er een expositiezaal en werden diverse atelierwoningen
gebouwd, al dan niet temidden van de villabebouwing rondom het dorp en langs de
Buerlaan. Er kwam een uitbreidingsplan (1937) en na de Tweede Wereldoorlog zijn
nieuwe wijken aan de noord- en oostzijde verwezenlijkt. Het ter plaatse van het oude
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tramstation opgetrokken winkelcentrum (1962) is recent als aanzet genomen voor
grootschalige ontwikkelingen rond het Plein

Bergen, (Herv.) Ruïnekerk (1994)

(Centre Ville, 1988-'91) die niet erg stroken met het ingetogen karakter van het dorp.
Bergen is een beschermd gezicht.
De (Herv.) Ruïnekerk (bij Raadhuisstraat 2), gelegen op een ommuurd kerkhof,
bestaat uit een vijfzijdig gesloten koor met dakruiter en houten portaal naast de ruïne
van het oorspronkelijke driebeukige schip. Ter plaatse van een kapel bouwde men
na het mirakel van Bergen (1422) een forse laat-gotische bedevaartskerk met toren.
Deze kerk uit het tweede kwart van de 15de eeuw werd in 1574 verwoest, waarbij
de toren geheel verdween en van het schip wat muurresten met hoek- en negblokken
en een laat-gotisch tufstenen poortje overbleven. Het koor werd herbouwd in
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1594-'97. Naast de behouden 15de-eeuwse noordkapel verrees een uitbouw aan de
zuidzijde (jaartalankers ‘1595’). Bij de restauratie in 1955-'61 (C.W. Royaards) heeft
men het koor met één travee uitgebreid (ankers ‘1958’) en is een pseudo-18de-eeuws
houten portaal toegevoegd. Dit portaal is ten behoeve van de bouw van dienstruimten
in 2002-'03 enige meters naar het westen verplaatst. In de dakruiter hangt een carillon
(1970).
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf op 15de-eeuwse
gebeeldhouwde kraagstenen. Tot de inventaris behoren een overhuifde herenbank
voor de familie Studler van Surck (midden 17de eeuw) en een preekstoel (1775). De
noordkapel bevat de grafkelder van de heren van Bergen, en is afgesloten met een
hekwerk voorzien van corinthische pilasters (midden 17de eeuw). De in chaletstijl
uitgevoerde pastorie (Hoflaan 1; circa 1890) is ontworpen door W.F. Ducroix.
De R.K. kerk H.H. Petrus en Pauluskerk (Dorpsstraat 20) is een driebeukige
basilicale kruiskerk met dakruiter en portaal, gebouwd in 1923-'24 naar een ontwerp
met neogotische elementen van J.C. Leijen. De kerk bevat een Pels-orgel (1932) en
kruiswegstaties (1944, J. Min); de preekstoel (1882) en het hoofdaltaar (1911) komen
uit de oude kerk (1868), waarvan ook de naastgelegen pastorie (Th. Asseler) resteert.
De Geref. kerk (Dr. Van Peltlaan 31), een rijzige expressionistische kruisvormige

Bergen, Herenhuis Kranenburgh

kerk met dakruiter, kwam in 1926-'27 tot stand naar plannen van B.T. Boeyinga.
Van het ursulinerklooster (Nesdijk 31-35) resteert de in 1963 door C. Noort
ontworpen kloosterkapel ‘De Uuthof’. Deze is in 1990 vergroot, kort voordat de aan
de Loudelsweg staande kloostergebouwen zijn gesloopt. De gebrandschilderde ramen
zijn van J. Min.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 4) is een eenlaagspand met trapgevels,
gebouwd in 1903-'04 als raadhuis met onderwijzerswoning naar een
neorenaissance-ontwerp van J.A.G. van der Steur.
Het postkantoor met directeurswoning (Oude Prinsweg 23), een asymmetrisch
dwars tweelaagspand met rationalistische details, verrees in 1909-'10 naar ontwerp
van H.P. Berlage.
Scholen. De drieklassige openbare lagere school Dr. Van Peltlaan 5 (circa 1920)
is ontworpen door C. Schuitemaker. De naar plannen van Th.J. Lammers gebouwde
V-vormige Bosschool (Rondelaan 29; 1925) is na brand verhoogd. Expressionistische
details vertoont de wit geschilderde L-vormige openbare lagere school Spaansepad
1 (1931). J.C. Leijen ontwierp zowel de zesklassige V-vormige R.K.
St.-Adelbertusschool (St.-Adelbertuslaan 3; 1930) als de forse
Landbouwhuishoudschool (Loudelsweg 38; 1932), nu A. Roland Holstschool.
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't Oude Hof (Eeuwigelaan 1) is een gepleisterd, vrijwel vierkant pand met risalieten
en een dorisch ingangsportiek. Nadat een versterkt huis ter plaatse was verwoest
(1574) en na herbouw was afgebrand (1642), kocht de jurist Anthonius Studler van
Surck de restanten. In 1643-'60 liet hij een tuin met omgrachting, zichtassen en twee
kattenbergen aanleggen. Van het nieuwe huis kwamen de zijvleugels gereed, maar
bleef het hoofdgebouw onvoltooid. Het Hof kwam in 1815 in handen van jhr.
Barnaart, die het onvoltooide hoofdgebouw en de inmiddels bouwvallige westvleugel
liet slopen en de behouden oostvleugel als woonhuis betrok. Bij een ingrijpende
verbouwing voor J.J.H. van Reenen in 1851-'52 kreeg het huis zijn neoclassicistische
uiterlijk. Sinds 1946 dient het als volkshogeschool.
Uit circa 1852 dateren in het park het gepleisterde koetshuis (Eeuwigelaan 3-5),
later gebruikt als boerderij, en een houten stal en timmermanswoning (Eeuwigelaan
7). Op korte afstand verrees in 1882 voor (zoon) J. van Reenen het eclectische
herenhuis Kranenburgh (Hoflaan 26) met gepleisterde pilasters en hoekblokken.
Sinds 1993 is hier het museum voor de Bergense School gevestigd.
Woonhuizen. Met trapgevels uitgevoerd is het diepe huis Sterkenhuis (Oude
Prinsweg 21), waarvan de deels wit gesausde trapgevel de jaartalankers ‘1655’ draagt.
De boogtrommels van de kloostervensters bevatten siermetselwerk. Het restauratiejaar
(1913) is aangegeven met zwarte dakpannen. Uit de 18de eeuw dateert de vroegere
smederij Kerkstraat 3 met houten voorschot. Achttiende-eeuwse hoekvoluten heeft
de

Bergen, Sterkenhuis
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verder sterk gerestaureerde halsgevel van Dorpsstraat 14. Het gepleisterde
eenlaagspand Raadhuisstraat 2 dateert mogelijk uit 1820, maar kreeg rond 1870 een
fraaie dakkapel in vroege chaletstijl. Voorbeelden van eenvoudige dorpshuizen zijn
Buerweg 38 (1870), Hoflaan 16 (1871) en Dorpsstraat 62-64 (1878). In 1884 liet
A.H.L. Maschmeier de oude herberg Oude Bergerweg 2 tot woonhuis verbouwen.
Aan de achterzijde werd een portico met slanke dorische zuilen (1766) geplaatst,
afkomstig van de in 1880 afgebroken Amsterdamse korenbeurs. Van 1903 tot 1939
was Maschmeier kalkzandsteenfabrikant en door hem geproduceerde kalkzandsteen
is verwerkt in de villa Dorpsstraat 29 (circa 1905). Ontworpen in Nieuw
Historiserende vormen is de villa Huize Kinheim (Breelaan 55; 1906, R.C. Mauve).
Pseudo-vakwerk heeft de villa 't Westerbosch (Eeuwigelaan 28; 1913, P. Smoor).
Een expressionistisch ontwerp van J.B. van Loghem is de met uitkijktoren uitgevoerde
villa De Reigertoren (Rondelaan 2; 1918). Voor hotelier C.F. Zeiler verrees het
expressionistische huis De Stulp (Vijverlaan 7; 1917, P. Elders) met zijn dominante
rieten dak. Expressionistische rieten daken hebben ook de villa's Westerwolde
(Eeuwigelaan 10; 1920, J.W. Hanrath), De Rietschelf (Van Reenenpark 14; 1921,
A. Eibink en J.A. Snellebrand), De Zandhoeve (Duinweg 5-9; 1926, M. Plate),
Eeuwigelaan 26 (1928, J.H. Plantenga)

Bergen, Villa De Ark

en Jachtduin (Eeuwigelaan 38; circa 1930). Meer zakelijk-expressionistisch van
vorm zijn de door A.P. Smits en C. van der Lande ontworpen villa's Guurtjeslaan
24 (1931) en De Wilgenburg (Voert 17; 1935); de laatste werd gebouwd voor de
Zaanse industrieel M.K. Honig. Ook de villa De Zeevanck (Hoflaan 6; 1929) is door
J.J. Brandes in die stijl ontworpen. Een opmerkelijke functionalistische vormgeving
met platte daken en gepleisterde gevels heeft de dokterswoning Dorpsstraat 30 (1932,
M. Cijffers) en traditionalistisch van vorm is villa De Middenblik (Eeuwigelaan 42;
1939, G.A. Heldoorn). Ook na de oorlog bleef men vrijstaande villa's in het groen
bouwen, zoals Guurtjeslaan 13 (circa 1955) en de met riet gedekte villa Wiertdijkje
8 (1961, J. Rietveld).
Meerwijk. Het in 1917-'18 in opdracht van de Amsterdamse tegelfabrikant A.M.A.
Heijstee tot stand gekomen villapark Meerwijk is een belangrijk voorbeeld van
expressionistische bouwkunst, met veel siermetselwerk, gepotdekselde houten delen
en rieten daken. Van de zeventien villa's zijn er vier afgebrand. Uitgevoerd met een
pijlvormige plattegrond en een ‘boegvormige’ gevelbeëindiging is villa De Bark
(Studler van Surcklaan 15), naar ontwerp van J.F. Staal. Hij maakte ook de plannen
voor villa De Ark (Meerwijklaan 1), met robuuste ingangspartij en een schipvormig
tuinhuisje, en de gekoppelde villa's Bildad, Elifraz, Zofar (Lijtweg 13-17) met een
gedeeltelijk plat dak en achter een doorlopend balkon. Van de drie door P.L. Kramer
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ontworpen gekoppelde villa's (afgebrand 1921) resteert het tuinhuisje Tyltyl (Studler
van Surcklaan 21). C.J. Blauw ontwierp de villa Boschkant (Studler van Surcklaan
17) met een pijlvormige plattegrond en de villa Meerhoek (Lijtweg 11) met een
stervormige plattegrond. Van zijn hand is ook de villa Beek en Bosch (Meerwijklaan
2) met overkragende gepotdekselde houten verdieping. Margaret Kropholler tekende
de dubbele villa Meezennest/Meerlhuis (Meerwijklaan 5-7) met gekoppelde
schoorstenen ter markering van de middenportieken. De dubbele villa Meerwijklaan
4-6 is ontworpen door G.F. La Croix.
Atelierwoningen. In 1921 kwam de door P.L. Kramer in expressionistische stijl
ontworpen villa De Vlercken (Buerweg 19) gereed als atelierwoning voor schilderes
A.C.P. (Charley) Toorop. Onder het mansardedak bevindt zich het atelier met groot
ateliervenster. Sinds 1948 is de rietbedekking vervangen door pannen. De schilder
G.W. van Blaaderen liet de naastgelegen kleinere atelierwoning Buerweg 21 (1921,
L. Streefkerk) bouwen. Opmerkelijke decoraties heeft de L-vormige atelierwoning
't Eeck Hout (Zuidlaan 1; 1907), die beeldhouwer T. Visser voor zichzelf ontwierp.
Andere atelierwoningen zijn de villa Flandria (Studler van Surcklaan 12; 1919, J.
Wildeboer) van de Vlaamse schilder A. Verbeeck en Kerkelaan 1 (1926, D. Brouwer)
van G.J.H. Fijn.
Winkels. Rond 1905 gebouwd zijn de
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Bergen, Atelierwoning De Vlercken

boekhandel Oude Prinsweg 11 en de met neorenaissance-trapgevels uitgevoerde
woon- en winkelpanden Stationsstraat 1-11. Expressionistische elementen vertoont
de wijnhandel van L. Rijnierse, Jan Oldenburglaan 4 (1922-'23, A. Eibink en J.A.
Snellebrand). Vergelijkbaar hiermee zijn de winkel Dorpsstraat 21 en de winkelgarage
Dorpsstraat 18 (beide circa 1925). Functionalistisch van vorm is het kleine
winkelcentrum met bovenwoningen Plein 5-13a (1962, J.H. van den Broek en J.B.
Bakema).
Horeca. Café-restaurant Het Huis met de Pilaren (Raadhuisstraat 10) ontstond in
1936 door samenvoeging van het uit 1787 daterende hoekpand met klokgevel voorheen de Berger-Kunsthandel (1907 tot 1936) - en het in 1920 naar ontwerp van
A. Jacot als manufacturenhandel opgetrokken buurpand met houten zuilenportiek.
Vanaf circa 1905 verrezen diverse pensions en familiehotels, vaak met een
villakarakter. Voorbeelden uit circa 1905 zijn pension Russenweg (Breelaan 26) en
hotel Marijke (Dorpsstraat 23); het laatste vertoont chaletstijl-elementen). Rond 1910
gebouwd zijn het Parkhotel (Breelaan 19) en pension Rozenoord (Guurtjeslaan 3).
Opmerkelijk is het door beeldhouwer T. Visser zelf gebouwde hotel-pension
Summerwille (Vinkenbaan 8; 1911). Forser van omvang zijn het logiesgebouw De
Haemstede (Breelaan 47; 1906, F.A. Bodde), café-restaurant Duinvermaak (Breelaan
132; 1913, J.C. Leijen) en hotel-pension Russenweg 3-5 (circa 1925).
De voorm. V.V.V.-kiosk (Oude Prinsweg 25) dateert van 1922. De in 1907
opgerichte vereniging kreeg onderdak in een door architect en penningmeester J.C.
Leijen ontworpen houten kiosk met tentdak.
Boerderijen. Van oorsprong 17de-eeuws is stolpboerderij De Oude Prins (Breelaan
1), waar al in 1739 een herberg was gevestigd. Een definitieve verbouwing tot
café-restaurant heeft plaatsgehad in 1931. De grote 18de-eeuwse
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stolpboerderij 't Sluisje (Sluislaan 15) heeft een kelder met opkamer. De
midden-19de-eeuwse stolpboerderij 't Boerenhuis (Ruïnelaan 14-16) is voorzien van
een spiegel. Eind 19de eeuw is hier een winkel ingebouwd. Aan de duinrand ten
westen van Bergen staat de 18de-eeuwse stolpboerderij De Franschman (Heerenweg
4) met aangebouwd wit gepleisterd woonhuis (herbouwd na brand in 1904).
Het pompstation (bij Zwarteweg 14) werd in 1885 in de Bergense duinen
aangelegd, toen de Alkmaarse Waterleiding hier een concessie kreeg. Na overname
door de Provinciale Waterleiding
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Noord-Holland werd rond 1930 een zakelijk-expressionistische dienstwoning
(Zwarteweg 14) toegevoegd.
De voorm. busgarage N.H.A.D.O. met bovenwoningen (Prins Hendriklaan 5-11)
is een deels betegeld en van stalen ramen voorzien gebouw, uitgevoerd in 1931-'32
naar een functionalistisch ontwerp van D. Brouwer (gerenoveerd 1990).
Het Russenmonument (Russenweg ong.), een omhekte steen met daarop een
orthodox kruis, werd in 1901 geplaatst op het massagraf van de 500 op 19 september
en 2 oktober 1799 bij Bergen gesneuvelde Russische kozakken.
Het Van Reenenpark (Van Reenenpark ong.) is voortgekomen uit een in 1898
gestichte renbaan (opgeheven 1909), waarna aan de rand villa's verrezen. Een groot
deel van het oude renbaanterrein werd in 1914 door J. van Reenen geschonken als
hertenkamp. M. Plate ontwierp het T-vormige dierenverblijf met rieten stolp (1913)
en T. Visser maakte een herdenkingsbank voor burgemeester Van Reenen (1923).
Begraafplaatsen. De in 1864 aangelegde en in 1965 gesloten oude Alg.
begraafplaats (bij Ruïnelaan 24) bevat het graf van J.J.H. van Reenen († 1883). De
Alg. en R.K. begraafplaats (Kerkedijk 41), gesticht in 1920, heeft een oorlogsgedeelte
met een Cross of Sacrifice en de graven van ruim tweehonderd geallieerde vliegers.
Belangrijke graven zijn verder die van burgemeester J. van Reenen († 1951) en zijn
vrouw M.A.D. van Reenen-Völter († 1925), die van journalist D.A. Klomp († 1947),
met treurende vrouw als grafteken, en die van diverse kunstenaars, waaronder de
schrijver C.E. du Perron († 1940) en de kunstschilders A.C.P. (Charley) Toorop (†
1955) en haar zoon E.R.J. Fernhout († 1974).
Grenspalen. Op de grens met de gemeenten Schoorl, Alkmaar en Wimmenum
(na 1857 Egmond-Binnen) staan in totaal acht tussen 1754 en 1770 in opdracht van
ambachtsheer Willem Lodewijk graaf van Nassau-Bergen geplaatste hardstenen
grenspalen (Bergerweg, Duinweg, Groeneweg, Heerenweg).
Poldermolens. Ten zuidwesten van Bergen staan twee met riet gedekte achtkantige
binnenkruiers op een met hout beklede voet; De Damlandermolen (Meerweg 26) uit
circa 1700 bemaalde de Damlander Polder, De Philisteinse Molen (Voert 5) uit 1897
de Philisteinse Polder.
Het voorm. militair vliegveld Bergen (Groeneweg 10), ten zuiden van Bergen,
werd aangelegd in 1937-'39. Na een bombardement op 10 mei 1940 resteerde een
deel van de zes hangars en de opstelplatforms. Het werd vervolgens ingericht voor
Duitse jachtvliegtuigen, waartoe men een Ausweichgefechtstand en een Einjäger
Warmehalle bouwde, evenals diverse bunkergroepen rondom het vliegveld. Tot de
kleinere verdedigingswerken behoren een Tobruk (Nesdijk ong.) en stalen asperges
(Groeneweg ong.). Opmerkelijk is ook het in 1947 tot woning verbouwde badhuis
(Sluislaan 3) uit 1942.

Bergen aan Zee
(gemeente Bergen)
Badplaats in de duinen, ontstaan in 1906 als particuliere stichting van het echtpaar
J. van Reenen en M.A.D. van Reenen-Völter, die daartoe in 1908 de
Bouw-Exploitatie-Maatschappij oprichtten (onteigend 1945). De Zeeweg kwam in
1905-'06 tot stand naar plannen van
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L.A. Springer. Het hotel ‘Nassau-Bergen’ (1908) en de villa ‘Ulysses’ van mevrouw
Van Reenen werden in 1943 met de andere boulevardbebouwing gesloopt op last
van de Duitsers. De wederopbouw is uitgevoerd naar plannen van W. Bruin en J.H.
Groenewegen.
Het Vredeskerkje (Kerkstraat 20), een met riet gedekte zaalkerk voorzien van
een half-ingebouwde toren met tentdak, verrees in 1917-'18 als algemeenchristelijke
kerk naar plannen van H.L. baron Taets van Amerongen en P. Elders. De naam houdt
verband met de geïnterneerden in Bergen gedurende de Eerste Wereldoorlog. In de
toren hangt een door Gerrit Bakker gegoten klok (1783). De preekstoel is versierd
met werk van de Belg A. Termote, de Duitse L. Benter, de Engelsman S. Ward en
de Nederlander E. Jacobs. De gebrandschilderde ramen zijn van W. Bogtman.
De villa ‘Russenduin’ (Elzenlaan 2) werd in 1916-'17 gebouwd naar een ontwerp
met rationalistische elementen van A.D.N. van Gendt voor de Baarnse theeimporteur
A. Janssen. Het kasteelachtige gebouw heeft een veelhoekige toren en een vierkante
uitzichttoren, die door de Duitsers werd verhoogd (circa 1943). Van 1930 tot 1972
diende het als ‘Bio-
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vakantieoord’ en beschikte het over een eigen zwembad. Van Gendt ontwierp ook
de U-vormige garage (Elzenlaan 4).
Recreatiewoningen. Uitgevoerd met rieten daken zijn de rond 1920 opgetrokken
zomerhuizen 't Roefje (Paulineweg 19) en 't Strootje (Paulineweg 15). Een plat dak
heeft Elzenlaan 8 (1935), ontworpen door B. Merkelbach en Ch.J.F. Karsten.
Naoorlogse voorbeelden zijn de kleine villa Parkweg 17 (circa 1960) en de dominante
Alexanderflat met vakantieappartementen (Van der Wijckplein; 1960, G. Boon).
Koloniehuizen. Het voorm. koloniehuis Het Zeehuis (Verspijckweg 5) werd in
1908 naar ontwerp van P. Heyn gebouwd voor het Amsterdams Burgerweeshuis als
een I-vormig pand met lager ingangsgedeelte en veranda's. Het tweelaagse voorm.
koloniehuis Jong Nederland (Verspijckweg 7) kwam in 1910 tot stand naar ontwerp
van A.D.N. en J.G. van Gendt voor de ‘Vereniging tot Bevordering van het Tijdelijk
Verblijf van Kinderen in Gezonde Streken’. Tussen de midden- en hoekuitbouwen
zijn veranda's aangebracht en aan de achterzijde bevindt zich een later toegevoegde
cirkelvormige betonnen lighal (1937, G. Arendzen). Het voorm. koloniehuis Deutsche
Ferienkolonie (Verspijckweg 3) is een eenlaagspand met hoog schilddak, gebouwd
in 1912 naar plannen van P. Vorkink en J.P. Wormser voor de Deutsche Hilfsverein
(uitgebreid 1921 en 1931).
Gedenktekens. In 1926 onthulde men het door T. Visser vervaardigde borstbeeld
van mevr. M.A.D. van Reenen-Völter (Parkweg ong.). Ter ere van het 25-jarig bestaan
van de badplaats kwam in 1931 het monument met lantaarn (Jac. Kalffweg ong.) tot
stand naar ontwerp van M. Cijffers.

Berkhout
(gemeente Wester-Koggenland)
Dorp, ontstaan in de 13de eeuw bij de ontginning van wat toen de Veenhoop werd
genoemd. Vooral in de 19de eeuw heeft zich een langgerekte lintbebouwing gevormd.
Bij de Slagterslaan is in 1973 de

Berkhout, Boerderij Ridderhoeve

uitbreidingswijk Berkenweide aangelegd.
De Herv. kerk (Kerkebuurt 172) is een T-vormige kerk voorzien van een toren
van twee geledingen met frontalen en achtkantige spits. Deze neorenaissance-kerk
werd in 1884 gebouwd naar ontwerp van A. Stoutjesdijk. De toren volgde in 1886.
Het voorm. raadhuis (Kerkebuurt 170) is een fors tweelaags pand uit 1865,
uitgevoerd in eclectische vormen met gebogen vensteromlijstingen en wenkbrauwen.
Het heeft tot 1979 als zodanig dienst gedaan en bevatte oorspronkelijk ook een
onderwijzerswoning en het waterschapshuis van de Banne.
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Woonhuizen. De rentenierswoning Troostwijk (Westeinde 314; circa 1880), een
middenganghuis, heeft een hoger opgetrokken middenrisaliet met driehoekig fronton.
Vergelijkbaar in hoofdvorm is het middenganghuis Kerkebuurt 188 (circa 1900).
Boerderijen. De Annahoeve (Oosteinde 107) heeft een dwars geplaatst eclectisch
voorhuis met erker uit circa 1875 voor een mogelijk oudere stolpschuur. De
stolpboerderij Westeinde 312 is voorzien van een dakerker, een spiegel en een
versierde schoorsteen gedateerd ‘1877’. Uitgevoerd met een middenerker en
daarboven een dakerker met sierspant is de stolpboerderij Westeinde 276 uit 1910.
De Ridderhoeve (Oosteinde 86) is een moderne boerderij uit 1926 met een villa-achtig
woongedeelte naast het hooihuis.

Beverwijk
Dorp, ontstaan op een strandwal en voor het eerst vermeld in 1063 (vanaf 1276 onder
de huidige naam). Het aan een belangrijke noord-zuidroute nabij het Wijkermeer
gelegen dorp kreeg in 1298 stadsrechten van graaf Jan I (opnieuw verleend 1346).
Dit leidde echter niet tot een stedelijke ontwikkeling. Beverwijk vervulde wel een
regionale marktfunctie. Nadat de Spaanse troepen in 1576 waren weggetrokken,
stonden nog maar weinig huizen overeind. In de 17de eeuw beleefde Beverwijk
dankzij de tuinbouw een economische bloeiperiode en verrezen er diverse
buitenhuizen in de omgeving. Na achteruitgang in de 18de eeuw volgde nieuwe bloei
door de aanleg van het Noordzee Kanaal (1865-'76) en de spoorlijn Haarlem-Uitgeest
(1867).
Door de vestiging van de Hoogovens in Velsen (1918) raakte Beverwijk meer en
meer bij deze industrie betrokken. Begin 20ste eeuw breidde het zich naar het
zuidwesten uit en in 1936 werd de gemeente Wijk aan Zee en Duin geannexeerd. De
uitbreiding kreeg een tuinwijkachtige vorm met gebogen straten en veel openbaar
groen. Na de Tweede Wereldoorlog is Beverwijk aan noord- en oostzijde uitgebreid,
vooral voor werknemers van de Hoogovens.
De Herv. kerk (Kerkstraat 37a), oorspronkelijk gewijd aan St. Agatha, is een
laat-gotische hallenkerk, die via een lagere tussenbouw is verbonden met een toren
van drie geledingen met balustrade en achtzijdige naaldspits. Van deze in 1377 voor
het eerst genoemde parochiekerk heeft de middenbeuk wellicht nog een 14de-eeuwse
oorsprong. De noordbeuk kwam begin 15de eeuw tot stand, de iets smallere en
ondiepere zuidbeuk rond 1490. Toen verrees ook de met hoekblokken en nissen
versierde toren. Nadat de kerk in 1573 door Spaanse troepen was verwoest, werden
bij het herstel (1592-1648) het hoofd- en het zijkoor niet herbouwd. In 1631 heeft
men de vrijstaande toren via een tussenbouw met het middenschip verbonden en
kreeg de toren een maniëristische ingang met geblokte pilasters en gebroken fronton.
In de toren hangt een door Nicolaus Muller gegoten klok (1733). Na het afbranden
van de spits volgde torenherstel
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Beverwijk, R.K. St.-Agathakerk, plattegrond

Beverwijk, Herv. kerk (1991)

in 1913. De kerk is gerestaureerd in 1976-'82.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven (gedateerd 1636) en heeft
achtzijdige pijlers met lijstkapitelen. Tot de inventaris behoren een preekstoel en
doophek (beide begin 17de eeuw), een koorhek (circa 1650), diverse 17de-eeuwse
banken - waaronder twee overhuifde herenbanken - en een door Christiaan Müller
vervaardigd orgel (1756) met kast en orgelgalerij in Lodewijk XV-stijl. De vijfzijdige
grafkapel van de familie Corver (noordoostzijde) heeft een vroeg-18de-eeuws
marmeren portaal. Laat-18de-eeuws is de grafkapel van de familie Hogguer
(noordzijde). Aan de zuidzijde bevindt zich naast de consistorie een grafkapel uit
1751 van het geslacht Van Harencarspel, ambachtsheren van Beverwijk, met daarin
een eenvoudige tombe en negen rouwborden. Verder bevat de kerk een epitaaf voor
de familie Coevenhoven (1798) en diverse grafzerken, waaronder de rijk versierde
zerk voor priester Claes Martens († 1524).
De Evang. Luth. kerk (Koningstraat 119) is een T-vormige kerk uit 1774,
inwendig voorzien van een stuczoldering (1778). De kerk bevat een mogelijk
17de-eeuwse preekstoel en een door P. Flaes gebouwd orgel (1875). De voorm.
pastorie (nr. 121) is een 18de-eeuws tweelaags herenhuis; de kosterij (nr. 117) dateert
uit circa 1770.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Goede Raad (Arendsweg 59) is een forse
zaalkerk met brede zadeldaktoren, ontworpen door A.J. Kropholler in robuuste
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traditionalistische vormen met rationalistische elementen. In 1914 begon de bouw
van koor en schip. In een tweede bouwfase werd de kerk in 1927 voltooid met de
drie meest westelijke traveeën en de voorbouw met toren. Het ruime kerkinterieur
heeft een ziende houten kap. Kropholler leverde verder de ontwerpen voor de pastorie
(nr. 57; 1914-'15), de St.-Jozefzaal (nr. 57a; 1920) - voorheen patronaatszaal - en de
voorm. R.K. ULO-school voor meisjes (nr. 61; 1923), een tweelaags schoolgebouw
met vier lokalen en een zijgang.
De R.K. St.-Agathakerk (Breestraat 93) is een achtzijdige centraalbouw met
koepeldak omringd door een kapellenkrans met koepels. Deze kerk verrees
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Beverwijk, R.K. St.-Agathakerk

in 1921-'24 naar een op de Byzantijnse en vroeg-christelijke bouwkunst geïnspireerd
ontwerp van J.Th.J. en P. Cuypers. In 1958 heeft men de hoofdkoepel voorzien van
een torentje met carillon. Zowel in- als uitwendig is veel decoratief metselwerk
toegepast.
Het interieur wordt gedekt door een 24-delig meloengewelf en de kapellen hebben
hyperbolische kruisgewelven. De inventaris is grotendeels ontworpen door L.T.C.
Lourijsen. Het hoofdaltaar, de mozaïeken, de kruisweg en de gebrandschilderde
ramen dateren uit 1925, de preekstoel uit 1931. Verder is er een uit de oude
St.-Agathakerk (nu Herv. kerk) afkomstig vroeg-16de-eeuws reliëf in vroege
renaissancestijl, voorstellende Maria met kind op de maansikkel.
De pastorie (Breestraat 101) is een rond 1775 gebouwd tweelaags huis met
ingangsomlijsting, vaasdecoraties en een dakkapel in Lodewijk XV-vormen.
Overige kerken. In late neorenaissance-stijl uitgevoerd is het zaalgebouw van de
Doopsgez. kerk (Meerstraat 60-62; 1912, B.H. en H. Koolhaas). Een sober zaalgebouw
is de Prinsesselaankerk van de Verenigde Vrijz. Herv. (Prinsesselaan 10; 1927, J.
van der Zwiers). De voorm. (Geref.) Middelaarskerk (Moensplein 8; 1930, H.W.J.
Meyran) is ontworpen als een zakelijk-expressionistische kruiskerk. Voorbeelden
van naoorlogse kerkgebouwen zijn die van het Apost. Genootschap (Wijk aan
Duinerweg 12; 1957, P.H. Tauber) en de (Geref.) Vredevorstkerk (Laan der
Nederlanden ong.; 1963, F. Dicke).
De voorm. bisschoppelijke R.K. kweekschool (Baanstraat 72) is een in 1906
(tegeltableau) opgetrokken tweelaags gebouw met hoekpaviljoens en een achtzijdige
dakruiter met naaldspits. Het ontwerp in neorenaissance- en rationalistische vormen
is van J. London en J.J.L. Moolenschoot.
Het voorm. raadhuis van de in 1936 opgeheven gemeente Wijk aan Zee en Duin
(Westerhoutplein 1), een eenlaagspand met hoog schilddak en een ingangsrisaliet
met beeldhouwwerk, werd in 1908 gebouwd. Het op het 17de-eeuwse Hollands
classicisme geïnspireerd ontwerp in Nieuw Historiserende stijl is van J. London en
J.J.L. Moolenschoot. Het pand huisvest sinds 1991 het Museum Kennemerland.
De voorm. marechausseekazerne (Groenelaan 69-73) dateert uit circa 1920 en
bestaat uit drie woningen. Boven de hoofdingang in het middenrisaliet is het
rijkswapen zichtbaar.
Het voorm. kantoor Openbare Werken (Moensplein 10) is een
zakelijk-expressionistisch ontwerp uit circa 1930.
Scheybeek (Velserweg 2). Dit van oorsprong vroeg-17de-eeuwse buitenhuis werd
mogelijk gebouwd voor Laurens Joosten Baeck en vervolgens in de 17de eeuw achter
uitgebreid en in de 18de eeuw ingrijpend gewijzigd. Achter het deels gepleisterde
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L-vormig huis met souterrain ligt een uitgebouwde koepelzaal (1744) met uitzicht
op de vijver. De strakke laat-18de-eeuwse voorgevel in Lodewijk XVI-stijl is voorzien
van een middenrisaliet met fronton. Binnen bevat het huis een fraaie hal en
trappenhuis, en vertrekken met stucwerk in Lodewijk XV-stijl.
De oprijlaan heeft een smeedijzeren toegangshek tussen hardstenen hekpijlers
(circa 1770). In het landschappelijk aangelegde park bevinden zich een 18de-eeuwse
tuinmuur, enkele natuurstenen sokkels (circa 1770) en een laat-19de-eeuwse volière.
Akerendam (Velserweg 20). Dit omgrachte classicistische buitenhuis werd rond
1640 gebouwd voor de Amsterdamse regent Jan Bicker. Het oorspronkelijk L-vormig
huis met souterrain kreeg tussen 1650 en 1730 een tweede achtervleugel. Mogelijk
voor Nicolaas Geelvinck verrees rond 1750 een nieuwe achtergevel met middenrisaliet
en een ingangspartij in Lodewijk XV-stijl. Uit die tijd dateren ook de rijke
stucdecoraties in Lodewijk XV-vormen en de geschilderde behangsels in de tuinzaal.
Begin 19de eeuw liet mr. G. Hooft de vensters voorzien van empire-ramen. Het huis
is rond 1960 gerestaureerd onder leiding van A.A. Kok.
De oorspronkelijke formele tuinaanleg is in opdracht van G. Hooft veranderd in
een landschappelijk park. Van een verfraaiing van de formele aanleg uit circa 1730
aan de achterzijde van het huis resteert een uitgeschulpte kom met bakstenen
muurwerk (hersteld circa 1960). In de tuinmuur langs de Velserweg staat een
zeszijdige, wit gepleisterde tuinkoepel op rode bakstenen onderbouw (circa 1790).
Westerhout (Westerhoutplein 4-5). Ter vervanging van het oude buitenhuis kwam
in 1896-1901 voor jhr. G.S. Boreel het huidige huis tot stand naar een
neorenaissance-ontwerp van J.J. van Nieukerken (gewijzigd 1905-'06). Kenmerkend
zijn de ronde traptoren en de vooruitspringende gevelpartijen met trapgevels. Bij het
huis horen de voorm. dienstwoningen Westerhoutweg 22 (1913) en Westerhoutweg
3 (1941). De laatste is in opdracht van L.G. Boreel gebouwd als tuinmanswoning
naar een traditionalistisch ontwerp van W.A. van Gogh.
Woonhuizen. Uit de 17de eeuw stamt het diepe huis Breestraat 96, dat is voorzien
van een trapgevel met toppilaster (winkelpui modern). Het brede huis Breestraat
100 heeft de versierde vensteromlijsting behouden van een pronkrisaliet uit circa
1750 (pui modern). Rond 1850 verrees het tweelaagse gepleisterde neoclassicistische
herenhuis Beyerlust (Velserweg 14-16), voorheen ‘Zuyderwijk en Beyerlust’, met
dakkapel, balkon en twee vooruitspringende gevelpartijen. Een sobere gepleisterde
eclectische lijstgevel bezit Peperstraat 24. Het pand Peperstraat 8 heeft een
19de-eeuwse blokbepleistering en een opvallende eclectische winkelpui met
kariatiden.
Karakteristieke voorbeelden van huizen
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Beverwijk, Landhuis Westerhout

in neorenaissance-stijl zijn Breestraat 93 (1886), Dr. Schuitstraat 1, Peperstraat 26
en H. Mandeweg 5 (1908); de laatste drie hebben trapgevels. Het woon- en winkelpand
Breestraat 126 (1902) van de voorm. luxebrood- en banketbakkerij H. de Graauw
heeft een trapgevel in neorenaissance- en neogotische vormen en een winkelpui met
tegelfries.
Het in rationalistische stijl gebouwde huis Peperstraat 22 (1906) vermeldt op het
brede boogveld boven de beganegrondvensters de tekst: ‘Van ouds 't Slot van
Koninghsberchen 1624’. Vroeg-20ste-eeuws zijn verder de in ‘Um 1800’-stijl
gebouwde villa Uytwijck (Pr. Bernhardlaan 8; 1906), de gepleisterde dubbele villa's
Prinsesselaan 5-7 en Etta en Wilhelmina (Prinsesselaan 9-11), Prinsesselaan 13-15
(1909; nr 13 ‘Henriëtta’) en de met vakwerktopgevels uitgevoerde dubbele villa
Prinsesselaan 6-8 (circa 1910). Villa Heylo (Prinsesselaan 4; circa 1915) heeft een
opvallende hoekpartij met erker en loggia. Iets jonger zijn de met riet gedekte
landhuizen Vondellaan 27, Willem's hoek (Dr. Schuitstraat 16; circa 1930), en
landhuizen Vondellaan 26 en 34 (beide circa 1935).
De duinboerderij Zeestraat 341 dateert uit 1908 en bestaat uit een woonhuis met
trapgevels in neorenaissancestijl, een groot houten hooihuis en aparte stallen.
Het voorm. hotel (Schans 1), nu buurthuis ‘De Schans’, werd in 1930 gebouwd
naar een kubistisch-expressionistisch ontwerp van H.J.W. Meyran voor C.J. en J.C.
van der Lem.
Gedenktekens. In een kleine vijver op het Moensplein is een fontein opgesteld
ter ere van dr. J.W. Schuit († 1904). Voor J. de Wind († 1924) is een gemetselde
bank geplaatst bij de Herv. kerk aan de Kerkstraat.
De Alg. begraafplaats ‘Duinrust’ (Bankenlaan 174) werd aangelegd in 1920 naar
ontwerp van L.A. Springer. Bij een uitbreiding in 1965 zijn een nieuwe aula en ingang
tot stand gekomen.

Blaricum
Dorp in het Gooi, ontstaan in de 10de eeuw bij een kruispunt van radiaal
samenkomende wegen. De ontginning van de Eemvallei in de 13de eeuw leidde tot
grensconflicten tussen de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland. De in 1351
definitief vastgestelde oostelijke provinciegrens kreeg in 1535 haar huidige vorm als
Gooiergracht. Blaricum was vanouds nauw verweven met Laren, waarmee het één
gerecht vormde. Wel had het sinds de 14de eeuw een eigen kerk. Uiteindelijk werd
het dorp in 1817 een zelfstandige gemeente.
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Het esdorp Blaricum had bebouwingsclusters aan de Dorpsstraat,
Driftlaan-Schapendrift en Kerklaan. De groepsgewijs gesitueerde boerderijen hebben
soms nog door hulsthagen omringde erven. In 1696 werd Blaricum geteisterd door
een dorpsbrand. De in 1882 tot Laren doorgetrokken Gooische Stoomtram (opgeheven
1939) deed ook Blaricum aan. Op de grens met Laren stichtte prof. J. van Rees in
1900 de ‘Stichting Internationale Broederschap’, maar door conflicten werd deze al
in 1904 geliquideerd, waarna de gronden voor villabouw werden verkocht. Rond het
oude dorp vormde zich vanaf circa 1920 een ruime schil met villa's, waarvan sommige
in vorm geïnspireerd waren op de Gooise boerderijen. Na de Tweede Wereldoorlog
heeft de villa-ontwikkeling zich doorgezet. De kern van Blaricum is een beschermd
dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Torenlaan 16) is een eenbeukige kerk voorzien van een toren van
drie geledingen met balustrade en vierzijdige spits. De toren stamt uit het begin van
de 16de eeuw, maar werd net als het schip na brand in 1696 herbouwd in laat-gotische
vormen. Bij een ingrijpende restauratie in 1934-'37 (Th. Rueter en H. van der Kloot
Meyburg) heeft men de kerk ontpleisterd, de toren voorzien van een balustrade en
ter plaatse van het koor een traditionalistische consistorie gebouwd. Het kerkinterieur
wordt gedekt door kruisribgewelven.
Op het omringende kerkhof bevindt zich

Blaricum, R.K. St.-Vituskerk
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een monument voor T. Faber († 1943). Bij de door Th. Rueter ontworpen pastorie
(Torenlaan 14; 1915) staat een theekoepel (circa 1830) met neogotische elementen.
De R.K. St.-Vituskerk (Kerklaan 17) is een driebeukige kruiskerk met driezijdig
gesloten koor en een toren van twee geledingen met frontalen, hoektorentjes en
naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1870-'71 naar ontwerp van P.J.H.
Cuypers ter vervanging van een kerk uit 1825. Bij een ingrijpende verbouwing in
1936-'37 (C.A. Hardeman) heeft men het schip breder herbouwd. Tot de inventaris
behoren een Piëta (eind 15de eeuw), een Maarschalkerweerd-orgel (1874) en een
hoofdaltaar (1937). De gebrandschilderde vensters en kruiswegstaties zijn vervaardigd
door J. Oosterman en de vensters in de Mariakapel door J. Nicolas.
Op het kerkhof bevinden zich een bidkapel en onder meer het graf van pastoor
J.H. Geerdes († 1894). De forse pastorie (Kerklaan 19 en het beeld van O.L. Vrouwe
van Fatima vóór de kerk dateren van circa 1937.
Het St.-Vitusvergaderlokaal (Kerklaan 10), een L-vormig pand in
neorenaissance-stijl, kwam in 1911 tot stand naar ontwerp van architect Piepers.
Het voorm. brandspuithuisje (bij Tweede Molenweg 1) is een klein gepleisterd
gebouw uit circa 1910 met het

Blaricum, Raadhuis

opschrift ‘Gemeente-Brandspuit’.
Het postkantoor (Huizerweg 9), gebouwd in 1917 naar ontwerp van J. Crouwel,
is een sober expressionistisch gebouw met rieten dak.
De R.K. lagere St.-Bernardusschool (Kerklaan 16) werd rond 1920 gebouwd op
een U-vormige plattegrond.
Het voorm. zusterhuis ‘De Blarickhof’ (Kerklaan 18-18a) verrees in 1921 naar
een zakelijk-expressionistisch ontwerp van W.J. Kaarsgaren. In 1929 heeft men aan
de achterzijde een refter aangebouwd.
Het voorm. Rode Kruisgebouw (St.-Vitusweg 1) is een zakelijk-expressionistisch
gebouw uit circa 1935.
Het raadhuis (Torenlaan 50) werd in 1937 als ‘Villa Nederheem’ gebouwd voor
kunstschilder W.H. Singer naar ontwerp van H.C. Elzinga. Het U-vormige pand is
in 1995 als raadhuis ingericht. Van 1874 tot 1895 vergaderde het gemeentebestuur
in de voorkamer van de (vroeg-19de-eeuwse) boerderij Fransepad 1.
Boerderijen. Uit de 17de eeuw stamt de hallenhuisboerderij Fransepad 8; de
krukhuisaanbouw is mogelijk iets jonger. De gepleisterde schoudergevel van de
boerderij Brinklaan 2 toont de jaartalankers ‘1628’. De vleugels aan beide zijden
zijn rond 1860 toegevoegd. De sierankers van de boerderij Langeweg 1 wijzen ook
op een 17de-eeuwse oorsprong.
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De in dit gebied veel voorkomende langgerekte driebeukige hallenhuisboerderij
met flauw hellend dak en een dwarsdeel met zijbaander en opgelichte kap wordt ook
wel aangeduid als het ‘Gooise hallenhuistype’. Goede 18de-eeuwse voorbeelden
hiervan zijn Angerechtsweg 11 en Langeweg 19. Bij de laatstgenoemde is het voorhuis
in de 19de eeuw gewijzigd, maar binnen zijn een rosmolen en een boekweiteest
bewaard gebleven. In oorsprong mogelijk ook 18de-eeuws zijn Dorpsstraat 12,
Mosselweg 12, Fransepad 12 en 22. Andere gave boerderijen - alle met tuitgevels zijn Angerechtsweg 15 (hulsthaag), Eemnesserweg 2 (houten achtergevel), De Dietse
Hoeve (Mosselweg 8) en Polweg 1. Andere goede voorbeelden van het Gooise type
zijn Capittenweg 2, Langeweg 3, Langeweg 5 (18de-eeuws, voorgevel circa 1900),
Langeweg 9 en Middenweg 17 (kelder en opkamer).
Een deels gepleisterde voorgevel bezit de boerderij Raadhuisstraat 8-10.
Gepleisterd zijn de 19de-eeuwse boerderijen Middenweg 6 en Angerechtsweg 11a.
Bij de boerderij De 7 Linden (Angerechtsweg 14) is het stalgedeelte rond 1930
verbouwd tot atelierruimte met een groot venster ter plaatse van de baanderdeuren.
Voor een mogelijk oudere kern Eemnesserweg 15 heeft men rond 1890 een nieuw
voorhuis

Blaricum, Boerderij De 7 Linden
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opgetrokken met naastgelegen zomerhuis. Uit de tweede helft van de 19de eeuw
dateren verder de dwarshuisboerderij Dorpsstraat 14-14A (circa 1860) en de
langhuisboerderij Kerklaan 3 (circa 1870) met gesneden topgeveldecoratie en
naastgelegen zomerhuis. Ontworpen door E. Rigter zijn de in 1909 gebouwde
boerderijen Kerklaan 11 en Langeweg 15 (mansardedak). Voorbeelden van
hovenierswoningen in eenvoudige zakelijk-expressionistische vormen zijn Binnenweg
8 en Venenweg 2 (beide circa 1930).
Woonhuizen. De met afluiving uitgevoerde kleine woning Achterom 5 draagt de
jaartalankers ‘1696’. Achterom 1 is een 18de-eeuws dwars huis met omlijste ingang.
Een 18de-eeuwse kern heeft mogelijk ook Fransepad 9. Voorbeelden van eenvoudige
arbeidershuisjes zijn Dorpsstraat 2 (circa 1850), Fransepad 38 en Eemnesserweg
20 (circa 1880), en voorbeelden van grotere diepe huizen zijn Kerklaan 1 (circa 1905)
en Kerklaan 13. Opvallend is het naar plannen van W. Kokje en B. Nijholt gebouwde
dubbele huis Mosselweg 30-32 (1904) met loggia's op de verdieping. Het met
mansardedak uitgevoerde woningblok Meentweg 17-23 (circa 1905) heeft een
vooruitspringende trapgevel.
Met de komst van de forenzen verrezen aan de Larense kant enkele landhuizen.
Een voorbeeld is het in 1871 voor steenfabrikant Haverkamp gebouwde blokvormige
eclectische huis Jagtlust (Eemnesserweg 38; verbouwd 1924, W. Hamdorff). Voor
C.G. Loeber verrees in 1901 de grote villa Zonnenhoef (Eemnesserweg 36) naar
plannen van A.D.N. en J.G. van Gendt; de omringende tuin is ontworpen door L.A.
Springer. De wit gepleisterde en met klokgevels uitgevoerde villa Hill cottage
(Huizerweg 57; 1903) werd ontworpen door A. Jacot en W. Oldevelt. De wit
gepleisterde, T-vormige villa Torenlaan 56 (1905), voorzien van een met hout beklede
geveltop, kwam tot stand naar plannen van D.J. Nijland en C.L. van Kesteren voor
laatstgenoemde. In Engelse landhuisstijl gebouwd zijn Naarderweg 49 (1905),
Heideweg 6 (1907, M. Plate), de met overhoekse aanbouwen en serre uitgevoerde
villa Goudsbloem (Heideweg 8; 1907, na brand herbouwd 1938) en de villa
Berkenrode (Matthijssenhoutweg 4; 1909-'10, C.A. Lion Cachet). Overkragende
bouwdelen in vakwerkstijl hebben Bussummerweg 33 en villa De Veldhoek
(Noolseweg 39; 1911, H.D. Tabak). Expressionistische elementen vertonen het met
mansardedak gedekte dwarse huis Torenlaan 61 (1912, G. Keppelink) en de villa
Angerechtseweg 17 (1916, H.C. Elzinga). Een ontwerp in de trant van K.P.C. de
Bazel vormt de villa De Merel (Schapendrift 80; circa 1910) met haar opvallende
loggia en siermetselwerk.
In Nieuw Historiserende stijl ontwierp Th. Rueter het woonhuis met werkplaats
Naarderweg 2 (1906), dat oorspronkelijk diende als drogisterij-schilderswerkplaats
(uitstalkast zijgevel behouden). In hoofdvorm vergelijkbaar is de villa Eemnesserweg
37 (1912, serre met erker 1925). Het eigen huis van Rueter, Noolseweg 25-25a,
dateert uit 1913 (hersteld na brand 1980). Zijn latere villa's zijn uitgevoerd in
expressionistische landhuisstijl met rieten daken en elementen uit de Indische
‘Minang-Kabau’-stijl, zoals zichtbaar bij De Merelhof (Dr. Catzlaan 2b; 1927) en
The Golden West (Noolseweg 23; 1927). Voorbeelden van kleinere villa's en
middenstandswoningen in expressionistische stijl zijn de houten villa De Trekvogels
(Huizerweg 24; 1921), nu ‘De Kleine Hof’, en de villa's Matthijsenhoutweg 8 en 37,
Heide Weide (Eemnesserweg 19) en Eemnesserweg 22b (circa 1925), alsmede
Fransepad 60-62 (1921, A.J. Joling) en Fransepad 2 (1926, H.F. Sijmons).
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De Larense architect W. Hamdorff ontwierp in Blaricum diverse villa's in
expressionistische stijl, zoals Past. De Saeyerweg 8 (1925), de in opdracht van de
Borneo-Sumatra Handelsmaatschappij gebouwde villa De Molshoop (Noolseweg
32; 1927) en het wit gepleisterde landhuis-achtige pand Torenlaan 67 (1936). Door
anderen ontworpen villa's in deze expressionistische landhuisstijl zijn Noolseweg 16
(1930), Het Lange Land (Vliegweg 15; 1931, K. van den Berg), Onder den Dael 8
(1938, P.C. van Uchelen) en Eemnesserweg 31a (1940), een ontwerp van A. Komter
voor J.M. Komter. Ontworpen in functionalistische stijl zijn Schapendrift 55 (1935,
H.F. Sijmons) en Bloemlandseweg 4a (1939, P.J. Elling; uitbreiding 1952, B.
Merkelbach en P.J. Elling).
Stichting Internationale Broederschap. Voor de in 1900 op een terrein bij de
Herv. kerk gevestigde stichting van christen-anarchisten ontwierp Th. Rueter enkele
gebouwen. Na 1904 werden de gronden voor villabouw verkocht, maar er resteren
nog enkele koloniehuisjes, waaronder het dubbele houten huis Torenlaan 29-31 (circa
1900), de L-vormige houten hut van Van Rees (Noolseweg 55; 1903, verbouwd tot
atelierwoning 1932) en de hut van professor Brouwer (Torenlaan 70; 1904) naar een
plan van R.C. Mauve. In de nabijheid staat de door Rueter in 1911 ontworpen hut 't
Schoofje (Noolseweg 53), gebouwd als ‘kabouterpaleisje’ voor de dichter A. Roland
Holst.
Atelierwoningen. Voor de begin 20ste eeuw naar Blaricum toestromende
kunstenaars verrezen veel atelierwoningen. Een van de oudste is de met klokgevel
uitgevoerde woning De Witte Olifant (Achterom 13; 1902), waarvan het ontwerp is
geïnspireerd door de boerderijbouw, zoals ook het geval is bij De Smidse (Smedenweg
1, 1919), ontworpen door N. Eekman voor K. Schmidt. Uitgevoerd in
expressionistische stijl zijn Vliegweg 9, In het Vliegje (Korte Vliegweg 6) en
Schapendrift 71 (1920); de laatste werd op een trapeziumvormige plattegrond
gebouwd voor beeldhouwer J. Raedecker. Verschillende atelierwoningen zijn
ontworpen door H.C. Elzinga, zoals W. Singerweg (1918) voor P.M. Testas,
Naarderweg 53 (1918) voor D. Wiggers, de woning Langeweg 7 (1920) en het atelier
voor Lopez Leao Laguna (circa 1930) bij het bestaande pand Zwaluwenweg 26.
Opmerkelijk is de houten atelierwoning Wallandlaan 6 (circa 1925). Een combinatie
van expressionistische landhuisstijl en vormen uit de Indische ‘Minang-Kabau’-stijl
vertoont de door Th. Rueter voor de dames Gerbig en Moret ontworpen houten
ateliervilla De Vuurvogel (Bussummerweg 9, 1930). F.A. Eschauzier ontwierp in
overleg met kunstschilder J. Voerman diens woonhuis
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Blaricum, Atelierwoning De Vuurvogel

met atelier Matthijssenhoutweg 49 (1933). Van de hand van K. van den Berg is het
ontwerp van Torenlaan 23a (1935). G.Th. Rietveld ontwierp in Blaricum twee
woonhuizen in functionalistische stijl met gepleisterde kubieke bouwvolumes in
steen, glas en staal. De woning annex kunsthandel en atelier Zwaluwenweg 4
(1930-'31) kwam tot stand voor kunstschilder K. van Urk en

Blaricum, Muziektent

de woning Bloemlandseweg 3 (1935) voor schrijver A.D. Hildebrand.
Het tolhuis (Eemnesserweg 29), een klein gepleisterd pand met overkragend rieten
dak en gelobde houten dakranden, dateert uit circa 1860.
Winkels. Het 19de-eeuwse huis Dorpsstraat 5 heeft in 1907 een winkelpui in
jugendstil gekregen. Th. Rueter ontwierp het dubbele woon- en winkelpand
Naarderweg 1-3 (1936) met overkragende houten topgevels.
Het café ‘Moeke Spijkstra’ (Torenlaan 10) werd in 1909 als bier-melksalon
gebouwd naar ontwerp van W.J. Kaarsgaren.
De muziektent (Dorpsstraat ong.) kwam in 1926 tot stand naar een
expressionistisch ontwerp van H.F. Sijmons volgens het ‘bühne-model’ met gesloten
achterwand en rieten dak.
Op de Alg. begraafplaats (Woensbergweg ong.) bevindt zich het grafteken in de
vorm van een gevleugelde figuur voor beeldhouwer J. Raedecker († 1956).

Bloemendaal
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw op een strandwal achter de duinen en oorspronkelijk
Aelbertsberg genoemd naar een hier door graaf Floris II gestichte hof (ten westen
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van Brederodelaan nabij het Meertje van Caprera). Rond 1550 werd dit hof Huys te
Bloemendaal genoemd naar de familie Blommendael, die vanaf begin 16de eeuw
eigenaar was van het huis (afgebroken 1746). In de 16de en 17de eeuw ontstonden
talrijke linnenblekerijen langs de Bloemendaalseweg, de Kennemerweg en de
Brederodelaan. Bij de Herv. kerk (1635) vormde zich een kleine dorpskern. Het
langgerekte dorp bestond eigenlijk uit drie buurten: Dorpsbuurt, Kerkbuurt en
Voorbuurt. In de loop van de 17de eeuw stichtten kooplieden uit Haarlem en
Amsterdam verschillende buitenplaatsen in Bloemendaal. In 18de en 19de eeuw
verdwenen de blekerijen en op de vrijgekomen gronden werden nieuwe buitenplaatsen
of bloembollenvelden aangelegd. Na 1880 veranderde Bloemendaal in een villadorp,
waarbij veel buitenplaatsen werden omgevormd tot villaparken. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft Bloemendaal zich verder ontwikkeld als forensendorp.
De Herv. kerk (Kerkplein 1) is een classicistische zaalkerk met driezijdig gesloten
korte zijden, een ingangsportaal en een achtzijdige dakruiter. Deze in 1635-'36
gebouwde kerk kreeg in 1759 aan de oostzijde een consistoriekamer met fronton
(verbouwd 1867). In 1916 verrees aan de zuidzijde een nieuwe consistoriekamer met
fronton (J. Mulder en J.A. van Asdonk). De kerk werd in 1895 gerestaureerd. Bij
een restauratie in 1936-'39 (H.W. van Kempen) is de dakruiter vernieuwd.
Het interieur wordt gedekt door een gerestaureerd houten koofplafond met
steekkapjes (1648). Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren de preekstoel, het
doophek, een tochtportaal en delen van herenbanken. Verder is er een door Pieter
van Assendelft gebouwd orgel (circa 1760; aangekocht en vergroot 1987). De
zerkenvloer bevat 17de- en 18de-eeuwse grafzerken. Uit de bouwtijd zijn verder de
gebrandschilderde glazen van Pieter Holsteyn (1867 verkocht en later teruggekeerd).
De pastorie (Kerkplein 2) is een eclectisch
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Bloemendaal, Herv. kerk (1989)

herenhuis uit 1875 naar plannen van A. van der Steur (vergroot 1916).
Overige kerken. Ontworpen in zakelijk-expressionistische stijl is de voorm. kerk
van de Ned. Protestanten Bond (Potgieterweg 4; 1925, J. Mulder en J.A. van Asdonk).
Een gebogen zadeldak met gebogen steekkappen kenmerkt de (Vrije Kath.)
St.-Raphaelskerk (Popellaan 1; 1926, J. de Lugt). De Geref. kerk (Vijverweg 14;

Bloemendaal, Gesticht Meerenberg, hoofdgebouw

1958, H.W. van Kempen), een blokvormige traditionalistische zaalkerk met
vrijstaande klokkentoren, is voorzien van betonnen rastervensters.
Het voorm. Gesticht Meerenberg (Brederodelaan 54), later Provinciaal
Psychiatrisch Ziekenhuis, werd rond 1850 gebouwd op het terrein van de vroegere
buitenplaats Meer en Berg met een landschappelijke parkaanleg, voortgekomen uit
de 17de-eeuwse hofstede Cloeckendael, waarvan een deel van het 17de-eeuwse
buitenhuis is behouden. Tegen dit T-vormige bouwdeel met tuitgevels en twee lage
haakse vleugels werd in 1848 de directeurswoning ‘Huize Meerzicht’ (Brederodelaan
12) gebouwd, een breed neoclassicistisch gebouw met middenrisaliet en houten serre.
Het bijbehorende koetshuis met stal en woning (Brederodelaan 10) stamt uit de late
17de eeuw. De oudste delen van het ziekenhuiscomplex en de bijbehorende tuinaanleg
kwamen naar plannen van J.D. Zocher jr. tot stand. Wijzigingen en uitbreidingen
van het park zijn rond 1900 uitgevoerd naar ontwerp van L.A. Springer. In 1991 is
het ziekenhuis verplaatst naar Amsterdam.
Het in 1846-'49 opgetrokken neoclassicistische hoofdgebouw (Brederodelaan 54)
heeft twee binnenplaatsen en aan de voorzijde een middenrisaliet met zandstenen
pilasters, brede kroonlijst en een klokkentoren. Dit bouwdeel wordt geflankeerd door
lagere zijvleugels met hoekpaviljoens. In dezelfde tijd werd de portierswoning
Brederodelaan 68 gebouwd. Uit 1852 dateert de met geveltoren uitgevoerde
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neoclassicistische gestichtskerk (Brederodelaan 52). Achter het hoofdgebouw staat
het paviljoen voor ongeneeslijk zieken uit 1866. Het zusterhuis (Brederodelaan 46-48)
werd rond 1900 gebouwd. Verder zijn er veel dienstwoningen, zoals de dubbele
woning Brederodelaan 40 (circa 1875), de in neorenaissance-stijl uitgevoerde kleine
dienstwoningen Brederodelaan 38 en 70 (circa 1885), de artsenwoningen
Brederodelaan 42-44 en 50 (beide circa 1900) en de artsenvilla's Brederoodseweg
29 en
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Velsenenderlaan 1 (beide in Santpoort). Buiten het oorspronkelijk terrein van de
inrichting liggen een complex dubbele dienstwoningen (Brederodelaan e.o.) en de
dokterswoning Brederodelaan 77 (1914, K.P.C. de Bazel).
Het postkantoor (Bloemendaalseweg 41) is een wit gepleisterd gebouw uit 1905
met rationalistische en jugendstildetails.
Het dorpshuis met bijbehorende dienstwoning (Donkerelaan 18-20) kwam in
1929 tot stand naar een op het werk van F. Lloyd Wright geïnspireerd ontwerp van
H.W. van Kempen.
Scholen. Uit 1833 dateert het gepleisterde tweelaagse gebouw met lage uitbouwtjes
van de voorm. diaconieschool (Kerkplein 25). Sobere eclectische vormen vertoont
het in 1879 gebouwde pand van de voorm. naai-, brei- en bewaarschool (Boslaan
26), gesticht door het echtpaar Borski-Sillem. De lagere school van de
Bloemendaalsche Schoolvereniging (Lage Duin en Daalseweg 17) is een U-vormig
tweelaags pand uit 1902 naar een rationalistisch ontwerp van J. Ingenohl. Dit gebouw
werd in 1933 volgens plannen van J. Mulder en J.A. van Asdonk gewijzigd en
uitgebreid met onder meer een gymnastieklokaal. Andere U-vormige schoolgebouwen
zijn de eenlaagse Chr. lagere school (Bos en Duinlaan 1; 1909, J. Wolbers) en de
tweelaagse, in Nieuw Historiserende stijl ontworpen, voorm. M.U.L.O.-school
(Vijverweg 31; 1911, gewijzigd 1925). Sobere expressionistische vormen vertoont
de R.K. lagere St.-Theresiaschool (Dennenweg 14; 1925, J. van Santen), een
zesklassige middengangschool met aangebouwd gymnastieklokaal. De voorm.
openlucht Montessorischool (Vijverweg 27) voor lager en voorbereidend onderwijs
kwam in 1930 tot stand naar een functionalistisch ontwerp van J.H. Groenewegen.
In 1936 werd aan de achterzijde een rond lokaal toegevoegd. De T-vormige openbare
lagere Bornwaterschool (I. Bispincklaan 1; 1935, J. Mulder en J.A. van Asdonk) is
een zakelijk-expressionistisch schoolgebouw met stalen ramen.
De Rijp (Bloemendaalseweg 138). Deze buitenplaats werd gesticht bij een
17de-eeuwse boerderij annex blekerij. Het hoofdgebouw is gesloopt en vervangen
door een modern bejaardencentrum. Het grootste deel van de buitenplaats werd in
1882 verkocht en ontwikkeld tot villapark (Bloemendaalsche Park). Van de
buitenplaats resteren een vierkante houten theekoepel (bij Bloemendaalseweg 138)
met ionische pilasters, gebouwd in 1789 door Lambert Rouwens naar ontwerp van
Michiel Mouchel, en een met riet gedekte ijskelder (tegenover Mollaan 5) met
uitgebouwd ingangsportaal.
Sparrenheuvel (Bloemendaalseweg 139). Dit buitenhuis is ontstaan uit een in
oorsprong midden-17de-eeuwse boerderij, waarvan het woonhuis in fasen is
uitgebreid. Het T-vormige, wit gepleisterde huis heeft aan de voorzijde een brede
gevel met geblokte lisenen (circa 1770), die rond 1840 is voorzien van een inpandig
portiek met dorische zuilen en pilasters. Het grondgebied van de buitenplaats is
verkaveld en ontwikkeld tot villapark (Kinheimpark).
Duin en Daal (Lage Duin en Daalseweg 8). Ter plaatse van een voorm.
linnenblekerij ontstond in 1774 een buitenplaats voor Arent Lits. Van 1853 tot 1885
was J.W. Arnold de eigenaar en hij liet de buitenplaats verder verfraaien. Het
18de-eeuwse blokvormige en later gepleisterde huis werd in 1897 verbouwd tot hotel,
met toevoegingen naar plannen van J.H. Stom (1903) en J.A.G. van der Steur (1907).
In 1824 kwam voor mr. B.C. de Lange naar plannen van J.D. Zocher jr. een
parkaanleg in landschapsstijl tot stand. Het van oorsprong 18de-eeuwse koetshuis
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(nr. 15a) heeft een hoge middenpartij en decoraties in Willem II-gotiek (circa 1860).
De zogeheten Zocherzwitserij (nr. 31a) werd in 1834 naar ontwerp van J.D. Zocher
jr. in chaletstijl gebouwd als stalgebouw. Na de verkoop in 1897-'98 werd het park
grotendeels ingericht als villapark (Duin en Daal).
Wildhoef (Kennemerweg 32). Het wit gepleisterde huis van deze buitenplaats
stamt uit de 18de eeuw en werd in 1788 voor Willem Philip Kops verbouwd in
neoclassicistische stijl, mogelijk naar plannen van Abraham van der Hart. Het brede
middenrisaliet van de tuingevel wordt bekroond door een met beeldhouwwerk versierd
fronton.
Van het naar plannen van Johan Georg Michael in 1793 in vroege landschapsstijl
aangelegde park is een groot gedeelte verloren gegaan met de bouw van een
bejaardenhuis op het terrein. Het noordelijk deel van het park is verkaveld tot villapark
(Duinlust). Aan zuidrand staat nog een vierkante theekoepel in Lodewijk XVI-stijl
met gebosseerde houten wanden voorzien van pilasters en aan twee zijden een uitbouw
met dorische zuilen. Deze koepel werd gebouwd in 1791 door Lambert Rouwens
naar ontwerp van Michiel Mouchel. Verder zijn er nog een gepleisterd
neoclassicistisch koetshuis (Donkerelaan 57) uit 1841, naar ontwerp van J.D. Zocher
jr., en een met riet gedekte achtzijdige tuinkoepel (Brederodelaan ong.), mogelijk
ook een ontwerp van Zocher.
De buitenplaats Saxenburg werd in 1798 bij de buitenplaats Wildhoef gevoegd,
waarna het huis (1725) werd afgebroken. Wel resteert de voorm. tuinmanswoning
(Mollaan 2) uit 1767. Dit eenvoudige huisje kreeg eind 19de eeuw een vijfzijdige
uitbouw op ranke zuiltjes en is sedertdien bekend als het Pannenkoekenhuisje.
Hartenlust (Vijverweg 18). Van deze buitenplaats kwam het blokvormige, wit
gepleisterde, neoclassicistische buitenhuis in 1848 tot stand naar ontwerp van M.G.
Tétar van Elven. De voor- en de achtergevel zijn voorzien van een hoger opgetrokken
middenrisaliet met fronton. Het huis is van 1900 tot 1914 als hotel gebruikt. Het
bijbehorende landschappelijk aangelegde park ontstond rond 1825 naar plannen van
J.D. Zocher jr., maar werd rond 1900 grotendeels verkocht en ontwikkeld tot villapark
(Hoog en Laag Hartenlust).
Woonhuizen. Het 18de-eeuwse huis De Voorbuurt (Bloemendaalseweg 126) is
voorzien van hoekpilasters en een middenpartij met fronton en ingangsomlijsting
(circa 1760). Andere voorbeelden van 18de-eeuwse huizen zijn de voorm.
dienstwoning Bloemendaalseweg 133-135 (circa 1770), het diepe pand
Bloemendaalseweg 102 (nu café ‘'t Hemeltje of Brederode’), de gepleisterde huizen
Kleverlaan 2 en 6, en het woningbouwcomplex Laan van Boreel 1. Uit de eerste
helft van de 19de eeuw dateren de gepleisterde pan-
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den Bloemoord (Bloemendaalseweg 125; circa 1825), Kerkplein 19 (nu ‘Jacqueline’),
Kerkplein 23-24 en de huizen Bloemendaalseweg 94 en 96. Sobere
neorenaissance-vormen vertoont Kerkplein 26 (1881). Laat-19de-eeuws is ook de
voorm. dienstwoning van de buitenplaats Caprera, Brederodelaan 141.
Villapark Bloemendaalsche Park werd naar plannen van L.J. Ritter ontwikkeld
door de bouwmaatschappij ‘Het Bloemendaalsche Park’ na aankoop van een groot
deel van de buitenplaats De Rijp (1882). Een van de eerste villa's was Duinouwe
(Parkweg 18; 1883), gebouwd in rijke chaletstijl voor de douarière Schouwenburg-de
Marez Oyens. Bij de villa horen een houten biljartkamer met veranda in chaletstijl
(nr. 18a) en een veelhoekig houten vogelverblijf (circa 1900). Rond 1885 in
neorenaissance-stijl opgetrokken zijn de villa's De Wingerd (Parkweg 16), Parkweg
14 en Agtsaem (Parkweg 12); de laatste heeft een decoratieve houten
geveltopomlijsting. Villa De Berg (Rijperweg 15; 1896, S. Roog en J. van den Ban)
heeft een houten belvedère op het dak en een koetshuis met stal. J.E. Scheltema liet
in chaletstijl de villa Tangkal Rambei (Korte Parkweg 1; 1894, J.W.

Bloemendaal, Villa Dennenoord

Hanrath) bouwen in een door L.A. Springer ontworpen tuin. Vergelijkbaar zijn de
rond 1900 gebouwde villa's Boshof (Parkweg 10), met houten hoekerker, en Sparhove
(Rijperweg 13; J.A.G. van der Steur). Naar ontwerp van J.W. Hanrath verrees de
villa Lommeroord (Rijperweg 9; 1899) met bijbehorend koetshuis (nr. 11). J. Stuyt
en J.Th.J. Cuypers ontwierpen in Nieuw Historiserende stijl de villa's Zonneduin
(Rijperweg 10; 1906) - nu een verpleeghuis - en Ackumerduin (Huygens Backerlaan
2; 1909).
Villapark Duin en Daal kwam tot stand na de aankoop in 1898 van het park van
de gelijknamige buitenplaats door de N.V. Binnenlandsche Exploitatiemaatschappij
van Onroerende Goederen. Het door L.A. Springer gemaakte ontwerp voor het
villapark respecteerde de oorspronkelijke aanleg van J.D. Zocher jr. Met
chalet-elementen verrees de villa Dennenhoek (Midden Duin en Daalseweg 33; 1899,
K.J. Muller). J.A.G. van der Steur ontwierp de villa's Dalhoeve (Lage Duin en
Daalseweg 29; 1900) en Dunenburg (Hoge Duin en Daalseweg 19; 1901), beide met
vakwerktopgevels, en De Boekhorst (Midden Duin en Daalseweg 4; 1905, herbouwd
na brand in 1920). Van de hand van J. Wolbers zijn de villa's Karmel (Midden Duin
en Daalseweg 20; 1899), met opvallende klokkenstoel als dakbekroning, en Hoogh
Duyne (Hoge Duin en Daalseweg 17; 1902). De villa Hoogh Heem
(Koninginneduinweg 2) werd in 1903 gebouwd naar ontwerp van Van der Steur en
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in 1914 vergroot naar plannen van Wolbers. Villa Dennenoord (Koninginneduinweg
7; 1902, J.A.G. van der Steur) vertoont een mengvorm van jugendstil en rationalisme.
De door D.E.L. van den Arend ontworpen villa Kijkduin (Hoge Duin en Daalseweg
50) uit 1901 heeft men in 1932 sterk uitgebreid en als klooster in gebruik genomen.
De gepleisterde villa De Weyde Blick (Zomerzorgerlaan 6; 1908, J.H. Slot) is voorzien
van een loggia en vakwerkdetails. Een voorbeeld van een villa in landhuisstijl is
Cloverdale (Jozef Israëlsweg 5; 1910) met zijn opvallende hoektoren en overdekte
balkon. Deze villa kwam tot stand naar ontwerp van J.C. Putz en J.W. Lassing. Zij
leverden ook ontwerpen in diverse stijlen voor andere villa's, zoals Arnoldlaan 1
(circa 1910) met rationalistische elementen, Arnoldlaan 7 (1910) met
vakwerktopgevel, en de in Nieuw Historiserende stijl uitgevoerde blokvormige villa's
Zonheem (Arnoldlaan 3-5; 1911) en Zonnegaard (Arnoldlaan 23; 1910). Eveneens
in Nieuw Historiserende stijl gebouwd zijn Hilverheuvel (Midden Duin en Daalseweg
29; 1905, deels verhoogd 1939) en Varenberg (Midden Duin en Daalseweg 12; 1907,
later vergroot) - beide naar plannen van J. Stuyt en J.Th.J. Cuypers - en de villa
Duinrand (Midden Duin en Daalseweg 16; 1910, H.A.J. Baanders). Mr. G. Vissering,
president van de Nederlandsche Bank, liet het forse landhuis Die Clinghe (Hoge
Duin en Daalseweg 31; 1916, Ed. Cuypers) bouwen. Vergelijkbaar is het huis
Rachelsteyn (Hoge Duin en Daalseweg 53; 1916) naar plannen van S.P. Rijnierse.
Hij leverde ook het classicistische ontwerp voor Middenduin (Midden Duin en
Daalseweg 9b; 1914, vergroot 1916). Het landhuis Mesdaglaan 2 en de bijbehorende
dienstwoning (Midden Duin en Daalseweg 1) zijn in 1925 gebouwd naar ontwerp
van J.W. Hanrath.
Villapark Hartenlust. Het park van de gelijknamige buitenplaats werd rond 1900
grotendeels verworven door
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Bloemendaal, Villa Endymion

de Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen en ontwikkeld
tot villapark (Hoog en Laag Hartenlust). Uit de begintijd dateren de villa Rodesteijn
(Mollaan 1-1a; 1902, J. Wolbers), de villa Huize Lariksheuvel (Potgieterweg 3, 1903,
J. Mutters) in chaletstijl met jugendstil-elementen, en de villa's Noorder Stationsweg
2-8 en 19, en Zuider Stationsweg 16. Rond 1905 verrezen in Nieuw Historiserende
stijl de villa's Kinheim (Mollaan 3), Zuider Stationsweg 20 en Carpe Diem
(Potgieterweg 3-5). De gepleisterde villa Endymion (Koepellaan 2; 1909-'10, H.Th.
Wijdeveld) is uitgevoerd in vroege expressionistische vormen met Weense
Sezession-stijlelementen. Boven de ingang zit een bronzen plaquette. Het met riet
gedekte landhuis Saxenburg (Mollaan 7) werd in 1919 gebouwd naar ontwerp van
J.W. Hanrath met een tuinaanleg in nieuwarchitectonische tuinstijl van D.F. Tersteeg.
Overige landhuizen en villa's. In de eerste helft van de 19de eeuw verrezen in
neoclassicistische stijl het met balustrade uitgevoerde huis Voorduin
(Bloemendaalseweg 88) en het in 1840 voor D. Borski naar ontwerp van I. Warnsinck
tot stand gekomen huis Overbeek (Bloemendaalseweg 150; voorheen Lindenheuvel)
met veranda en colonnade. Mevrouw C.E. van Valkenburg-Teding van Berkhout liet
in 1871 de wit gepleisterde neoclassicistische villa Donkerelaan 2-4 met dubbel
dienstgebouw in chaletstijl bouwen naar plannen van A. van der Steur (uitgebreid
1916). In eclectische vormen uitgevoerd is de gepleisterde villa Weltevreden
(Brederodelaan 84; 1864, A. van der Linden) en rijke neorenaissance-vormen vertoont
het villablok Busken Huetlaan 8-12 (circa 1895). Deels gepleisterd zijn de villa's
Bloemendaalseweg 163 (circa 1910, J. van den Ban) en Imhof (Bloemendaalseweg
165; circa 1910). Een rationalistisch ontwerp is villa Narmada (Pinellaan 15; 1903,
A. van Gendt). Het huis Vredeoord (Bloemendaalseweg 169; 1906, J.A.G. van der
Steur) vertoont invloeden van de neorenaissance. Rond 1920 gebouwd in
expressionistische stijl zijn de met riet gedekte landhuisjes Esschenhoeve
(Duinwijckweg 1) en Duinwijckweg 9. De expressionistische villa Krullenlaan 12
(circa 1920) heeft gestileerde vogels op de gevelhoeken als versiering. J. Bierens de
Haan liet het expressionistische landhuis Schapenduinen (Brederodelaan 135;
1930-'32, W. Hamdorff) bouwen en voor violist Z. Szekely verrees in
functionalistische stijl het landhuis Rapsodie (J. Verhulstweg 70; 1933, G.Th.
Rietveld).
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Woningbouwcomplexen. Rond 1890 liet A.J. Stoel de arbeiderswoningen Hofje
van Stoel 1-10 bouwen. Uit circa 1910 dateren de met gepleisterde geveldelen
uitgevoerde arbeiderswoningen Schroeder van der Kolkweg 2-20, de van trapgeveltjes
voorziene woningen Kinheimweg 43-49 en de woningen De Metselaar en De
Timmerman (Kinheimweg 39-41). De Chr. Nationale Werkmansbond verwezenlijkte
de gepleisterde arbeiderswoningen Boslaan 7-41 (1904, W.P. Nederkoorn) en de
traditionalistische woningen Boslaan 2-24 (1937, J. Mulder en J.A. van Asdonk). In
1921 kwam voor de R.K. woningbouwvereniging St. Benedictus het complex aan
de Alberdingk Thijmlaan tot stand. Een tuinwijkachtige opzet heeft het door
woningbouwvereniging Bos en Duin gebouwde complex Bos en Duinlaan, Bos en
Duinplein, Sterreboslaan en Brederodelaan (1921-'22, W.K. de Wijs). Het
woningbouwcomplex Platanenlaan-Iepenlaan (circa 1925) is een expressionistisch
ontwerp van H. Lucas.
Het woon- en winkelpand Bloemendaalseweg 62a is een drielaags
expressionistisch gebouw met smalle erkers bij de hoeken, gebouwd in 1922 naar
plannen van J. Mulder en J.A. van Asdonk. H.A. van den Eijnde vervaardigde het
gevelbeeld (IJdelheid) op de verdieping.
Kantoren. Het voorm. kantoor met bovenwoning van de Binnenlandsche
Exploitatie Maatschappij (Iepenlaan 2; circa 1925) is ontworpen door J. Mulder en
J.A. van Asdonk in een door het werk van F. Lloyd Wright geïnspireerde bouwstijl.
Van hieruit vond de ontwikkeling van het Kinheimpark plaats. De naastgelegen
toegang tot dat
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Bloemendaal, Hoofdkantoor Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland

villapark wordt gemarkeerd door twee pijlers met sculpturen van een man en een
vrouw (1926, H.A. van den Eijnde). Ontworpen in Nieuw Historiserende stijl is het
voorm. hoofdkantoor van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(Essenlaan 10) uit 1929. Directeur B.F. van Nievelt maakte de plannen voor dit met
midden- en hoekrisalieten uitgevoerde forse gebouw (uitgebreid 1987, K.F.G. Spruit).
Het voorm. hoofdkantoor van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland
(I. Bispincklaan 19) verrees in 1933-'35 naar een zakelijk expressionistisch ontwerp
van R.H.T. Zwiers. Het carré-vormige gebouw is voorzien van stalen vensters en
een hoger opgetrokken ingangsrisaliet.
Boerderijen. De rond 1995 gerestaureerde boerderij Hofstede van het Huys te
Bloemendaal (Aelbertsbergweg 1) is oorspronkelijk het vroeg-17de-eeuwse bouwhuis
van dat buitenhuis. Bij een vergroting rond 1700 kreeg het de huidige omvang. De
18de-eeuwse langhuisboerderij Veen en Duin (Kennemerweg 29) behoorde
oorspronkelijk tot de gelijknamige buitenplaats en later tot de buitenplaats Wildhoef.
De boerderij heeft een kelder met opkamer en een aangebouwde houten stal.
De voorm. stoomblekerij-wasserij Bleekerspad ong., gebouwd rond 1891 met
ketelhuis en schoorsteen, is in 1926 verbouwd en in gebruik genomen als drukkerij.
De voorm. stalhouderij ‘Gebr. Bottger’ (Zomerzorgerlaan 17) is een gepleisterd
pand met schoonmetselwerkdetails, opgetrokken in 1901 naar ontwerp van W.P.
Nederkoorn (uitgebreid 1931).
Het station (Zuider Stationsweg 18) werd in 1899 gebouwd, mogelijk naar ontwerp
van D.A.N. Margadant, en bestaat een uit middendeel met bovenwoning en lagere
zijvleugels met sobere neorenaissance-details. De linker zijvleugel is in 1906 verlengd.
Het waterleidingstation van de Bloemendaalsche Waterleiding (Hoge Duin en
Daalseweg 21a) heeft een filtergebouw met kleine bovenverdieping, dat de ombouw
vormt van een voor- en nafilter uit de begintijd (circa 1901). Verder zijn er een
gepleisterde dienstwoning (circa 1900) en een machinegebouw (1912).
Het heempark ‘Thijsse's Hof’ (Brederolaan ong.) werd in 1925 aangelegd in een
gedeelte van het Bloemendaalse Bos dat behoorde bij de 18de-eeuwse buitenplaats
Saxenburg. Dit heempark met duinbos, vallei en duinheide werd aangelegd naar
plannen van C. Sipkes en aan bioloog Jac.P. Thijsse aangeboden ter gelegenheid van
diens 60ste verjaardag. Het standbeeld van Thijsse is uit 1995 (J. Prinsen). L.A.
Springer ontwierp het hertenkamp (1929-'30) met vijver in landschappelijke stijl.
Gedenktenkens. Bij de vijver in het park aan de Lage Duin en Daalseweg staat
een dubbele gedenkbank voor wethouder J.C. Laan (1932) en in het Wildhoefplantsoen
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aan de Kennemerweg bevindt zich een gedenkbank voor zanger Jac. van Kempen (†
1939).
De observatiepost op het Kopje van Bloemendaal (bij Hoge Duin en Daalseweg
6) werd rond 1943 door de Duitsers gebouwd. Na de oorlog heeft men deze ronde
betonnen toren verbouwd en als uitkijktoren in gebruik genomen.
De Alg. begraafplaats (Bergweg 60-64) werd in 1915 op de Aelbrechtsberg
ingericht met een landschappelijke aanleg. J. Mulder en J.A. van Asdonk leverden
de historiserende ontwerpen voor de portierswoning (Bergweg 60) en de hoger op
het duin gelegen aula. Bijzondere graven op de begraafplaats zijn die van bioloog
Jac.P. Thijsse († 1945), het familiegraf Ruys-de Peerez (circa 1930) en het
overgebrachte familiegraf Van der Vliet-Borski (circa 1875).
Het R.K. St.-Adelbertuskerkhof (Dennenweg 16) werd aangelegd in het bosgebied
van de Schapenduinen rond de R.K. St.-Adelbertkapel. Deze achtzijdige kapel met
portaal, sacristie en lage omgang kwam in 1923

Bloemendaal, R.K. St.-Adalbertuskerkhof, kapel
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tot stand naar ontwerp van Dom P. Bellot in samenwerking met S.B. van Sante. De
glas-in-loodramen zijn van atelier J. Nicolas. Karakteristiek is het gebruik van
verschillende kleuren baksteen en verblendsteen, en de toepassing van gekleurde
metselspecie. Op het kerkhof ligt onder meer de schrijver Godfried Bomans († 1971)
begraven.

Bovenkarspel
(gemeente Stede Broec)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning langs de Streek, de ontginningsas
tussen Hoorn en Enkhuizen. In 1364 gingen de vrijheid van Groote-Broec en die van
Boeven-Kerspel samen tot de Stede van Broec en later kwamen daar Lutjebroek
(1402) en Hoogkarspel (1403) nog bij. Dit ‘steden’-verband werd pas opgeheven in
1807. Nadat de Stede in 1415 het recht op een haven had gekregen, kwam in 1449
de Broekerhaven gereed aan het eind van de haaks op de ontginningsas staande
Broekerhavenweg. De in 1581 aangelegde straatweg over de ontginningsas werd in
1671 verhard (Hoofdstraat). Vanaf de 19de eeuw vond in dit gebied veel grove
tuinbouw plaats en later was er ook bloembollenteelt. De in 1919 gestichte Westfriese
Flora heeft in 1958 een nieuw gebouw gekregen. Na de Tweede Wereldoorlog is het
dorp fors uitgebreid tussen de spoorlijn en de ten zuiden daarvan gelegen weg van
Hoorn naar Enkhuizen.
Van de in 1967 gesloopte Herv. kerk (Hoofdstraat 2) resteert de later met hout
omklampte toren met koperen tentdak bij het gebouw ‘De Driesprong’. Deze in de
kern uit 1855 daterende toren bevat een door Geert van Wou en Johannes
Schonenborch gegoten klok (1518).
De R.K. St.-Martinuskerk (Hoofdstraat 205) is een moderne zaalkerk voorzien
van een forse vrijstaande klokkentoren met betonnen bovenstuk. Ter vervanging van
een kerk uit 1872 heeft men deze kerk in 1964-'66 naar plannen van J.A. Lelieveldt
gebouwd.
Raadhuizen. Het in neorenaissancestijl uitgevoerde voorm. raadhuis Hoofdstraat
215 (1890) heeft de vorm van een middenganghuis met hoger opgetrokken
middengedeelte. Het voorm. raadhuis Hoofdstraat 231 (circa 1955) is uitgevoerd in
traditionalistische vormen. De naastgelegen voorm. herberg ‘Het Rode Hert’ genoemd sinds de 17de eeuw - kan in de 19de eeuw ook als raadhuis hebben gediend.
Scholen. De voorm. R.K. lagere St.-Franciscus Xaveriusschool (Hoofdstraat 199),
gebouwd in 1913 als zesklassige meisjesschool, kreeg in 1920 een verdieping. Aan
de achterzijde staat een voorm. R.K. bewaarschool (Hoofdstraat 203) uit 1939 in
traditionalistische vormen.
Het postkantoor (Hoofdstraat 17-19), een eenlaagspand met topgevel boven de
ingang, werd in 1920 gebouwd naar een sober expressionistisch ontwerp van J.
Crouwel. Het rijkswapen boven de ingang is van de hand van W. Brouwer.
Woonhuizen. Een 17de-eeuwse oorsprong heeft het diepe houten eenlaagspand
Hoofdstraat 294 met bakstenen pui en houten voorschot. Voorbeelden van
kwekerswoningen met expressionistische details zijn Hoofdstraat 41 (circa 1915;
met bollenschuur) en Hoofdstraat 146 (1935).
Boerderijen. De kleine stolpboerderij Hoofdstraat 97 heeft mogelijk
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Bovenkarspel, Scheepslift

een 18de-eeuwse kern, maar is voorzien van 19de-eeuwse gevels en een asymmetrisch
geplaatst houten voorschot. Aanzienlijk groter is de stolpboerderij Hoofdstraat
286-288 uit 1856 met middenrisaliet en dakerker.
De windmolen ‘Ceres’ (Broekerhavenweg 80) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen op een houten onderbouw. Deze in 1992-'96 gerestaureerde korenmolen
werd in 1849 opgebouwd uit onderdelen van de oliemolen ‘De Oude Haas’ te
Zaandijk.
Gemalen. Het voorm. gemaal Grootslag (Zuiderdijk 7) is een sober
neoclassicistisch gebouw uit circa 1870 naar plannen van W.C. en K. de Wit. Het
voorm. gemaal Grootslag II (Zuiderdijk 5), bestaande uit een machinegebouw met
ketelhuis en gemetselde schoorsteen, kwam in 1907 tot stand. Het machinegebouw
bevat een elektromotor (1940) en een centrifugaalpomp.
Met de scheepslift (bij Peperstraat 34) konden kleine groenteschepen over de
zeewerende dijk van de Beetwortelsloot naar de Broekerhaven worden gehaald. Naar
aanleiding van de watersnood van 1916 besloot men een bestaande overhaal te
vervangen door een scheepslift. In 1923-'24 kwam deze voor Nederland bijzondere
scheepslift
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tot stand, bestaande uit twee tegenovergestelde U-vormige betonnen sluiskommen
met gemeenschappelijke middenwand en een in staal uitgevoerde elektrische
hijsinstallatie met draagkooi en bedieningsgebouw. De lift werd geleverd door de
machinefabriek P.M. Duyvis & Co. en heeft dienst gedaan van 1924 tot 1969
(gerestaureerd 1992-'93).
Het station ‘Bovenkarspel-Grootebroek’ (Stationslaan ong.; 1965, W. Kloos) is
een langwerpig eenlaagspand voorzien van een bakstenen toren met wijzerplaat.
De Alg. begraafplaats (Broekerhavenweg ong.), gesticht in 1900, heeft een
baarhuisje met gesneden windveren. Interessant is onder meer de stèle voor P. Fransen
(† 1919).

Broek in Waterland
(gemeente Waterland)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op enkele veenkoepels die gaandeweg door
inklinking onbewoonbaar werden. In de 13de eeuw kwam nieuwe bebouwing tot
stand langs de veenstromen de Eng en de

Broek in Waterland, Herv. kerk, plattegrond

Leed. Deze stromen verbonden het toenmalige Noordmeer met het Broeker- en het
Belmermeer. Het dorp werd in 1573 grotendeels verwoest door Spaanse troepen.
Daarna volgde tot circa 1650 een bloeiperiode door handel, zeevaart en haringvisserij.
Een deel van de veenstroom werd vergroot tot een haven (Havenrak). Na 1650 was
de aandacht gericht op veeteelt in de nabijgelegen drooggemalen meren. Broek in
Waterland had sterk te lijden onder de veepest van 1716 en in mindere mate ook van
overstromingen in 1825 en 1916. Na een zuidwaartse uitbreiding van het dorp in
1920-'25 (Wagengouw) werd dit deel van de rest afgescheiden door de aanleg van
de Provincialeweg (N247). Na 1960 is het dorp aan de noordzijde uitgebreid. Broek
in Waterland is een beschermd dorpsgezicht.
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De Herv. kerk (Kerkplein 13), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een
tweebeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met
balustrade, houten lantaarn en ingesnoerde spits. In de 15de eeuw verrezen kort na
elkaar het schip met koor en de noorderzijbeuk. Na een brand in 1573 nam men het
koor als noodkerk in gebruik. In 1628 waren koor en schip hersteld, waarbij het koor
werd ingekort

Broek in Waterland, Herv. kerk (1987)

ten behoeve van een langer schip. Een verlenging van de noordbeuk in gotiserende
stijl volgde in 1639. De torenlantaarn dateert uit 1648 en bevat een door Henricus
Meurs gegoten klok (1624). De toren kreeg een classicistisch uiterlijk bij
verbouwingen in 1727 en 1780 en werd verder hersteld in 1874. De kerkportalen
heeft men in 1727 vernieuwd., Het kerkportaal aan de zuidzijde is voorzien van een
halsgevel in Lodewijk XIV-stijl (deur met omlijsting uit 1874). De kerk is
gerestaureerd in 1950-'51 (J. de Meijer) en in 1985-'89.
Het interieur wordt gedekt door beschilderde houten tongewelven met trekbalken
op korbeelstellen. Tot de inventaris behoren, een gebrandschilderd venster (circa
1640, vernieuwd circa 1729), een preekstoel (1685) met koperen lessenaar (1789),
een doophek (17de eeuw) met koperen boog en wapenschildje (1685), een koperen
voorzangerslessenaar (1660) en banken (17de eeuw), en een door W. Beekes gebouwd
orgel (1832). De kerk heeft een zerkenvloer en er is een epitaaf in empire-vormen
voor T.N. Kok († 1815) en haar man D.W. Ditmarsch († 1830).
De voorm. pastorie (Kerkplein 11) is een houten huis uit 1670 met houten spiltrap
en een houtskelet met zwanenhalskorbelen. De tuitgevel met segmentvormig fronton
heeft men rond 1800 vernieuwd. Uit dezelfde periode dateert de leerkamer voor de
catechisatielessen (Kerkplein 12), een klein gebouw met een brede ingang tussen
ionische pilasters.
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Het voorm. wees- en armenhuis (Leeteinde 16) is een eenlaagspand met natuurstenen
middenrisaliet en hoekpilasters, gebouwd in 1775 als ‘diaconiehuis’ naar ontwerp
van Abraham van der Hart. In de twee lage zijvleugels aan de achterzijde waren
armenwoningen ondergebracht. De regentessenkamer bevat een schoorsteenmantel
met stucwerk in Lodewijk XVI-stijl (Anthonie Ziesenis). Het bovendeurstuk met
geschilderd vers is van de schilder en dichter Johannes Le Francq van Berkhey. In
1951 heeft het gebouw zijn oorspronkelijke functie verloren.
Raadhuizen en scholen. Tegen de noordzijde van de kerktoren staat het in 1989
gerestaureerde tweelaagse pand Leeteinde 2, gebouwd in 1721 ter vervanging van
een voorganger uit 1635 (cartouche behouden). De verdieping is uit 1805. Beneden
was tot 1826 de dorpsschool gevestigd en boven tot 1883 de raadzaal. Daarna diende
het lange tijd als kosterij. Het met geblokte hoekpilasters uitgevoerde diepe pand De
Erven 2 kwam in 1826 tot stand als openbare lagere school en werd in 1883 verbouwd
tot raadhuis en voorzien van een bordestrap. De houten klokgevel is rond 1950
aangebracht. Tot 1991 heeft het gebouw als raadhuis gediend. De voorm. vierklassige
openbare lagere school (Roomeinde 3), opgetrokken in 1881 naar plannen van T.C.
van der Sterr, heeft een neorenaissance-tuitgevel boven de middeningang. De voorm.
onderwijzerswoning Kerkplein 60 is een dwars houten huis uit 1740, voorzien van
dakkapellen met gebogen frontons. Na 1960 waren hier het postkantoor en de
gemeentesecretarie gehuisvest (tot 1990).
Woonhuizen. De bebouwing bestaat overwegend uit vrijstaande diepe houten
huizen, voornamelijk eenlaagspanden op een bakstenen voet. De geveltoppen
(voorschotten) zijn veelal afgewerkt met gesneden windveren en makelaars. In veel
gevallen zijn het houtskelet en authentieke interieuronderdelen behouden gebleven.
Nog 16de-eeuws is Laan 18, dat op het gesneden deurkalf is gedateerd ‘1593’. Dit
in 1979 gerestaureerde huis heeft een op gesneden consoles rustend voorschot met
windveren in driepasvorm en een doôdeur

Broek in Waterland, Woonhuis Laan 18

met vierdelig bovenlicht. Dergelijke bovenlichten zijn ook te zien bij Zuideinde 8
(circa 1629; gereconstrueerd) en bij Laan 38 (1659), met gesneden deurkalf en een
voorstelling van ruitertjes. Eenvoudige topgevels hebben de 17de-eeuwse huizen
Dorpsstraat 3 en Zuideinde 6 met driebeukig houtskelet. Het eenbeukige houtskelet
van Keerngouw 16 (1628) is uitgevoerd met zwanenhalskorbelen. Het voorhuis en
de binnenhaard van Leeteinde 20-22 zijn eenbeukig, maar vanaf het derde gebint
springt de zijgevel uit met een zijbeuk. Kerkplein 10, bekend als herberg ‘Het Huijs
van Rustenborch, kreeg in 1625 een nieuw voorhuis met grenen houtskelet; het oudere
achterhuis heeft een eiken houtskelet. Sinds het midden van de 18de eeuw bevindt
zich een forse aanbouw aan de achterzijde.
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Toen door afname van de handel in de tweede helft van de 17de eeuw de veeteelt
belangrijker werd, kregen diverse huizen vierkante stolpschuren. De Erven 10-14
heeft een vroeg-17de-eeuws voorhuis. Het vierkant uit circa 1650 werd mogelijk al
in 1688 als woning ingericht, gezien de daar aanwezige schouw en de plafond- en
wandschilderingen. De opdrachtgever was burgemeester Cornelis Pietersz Goed.
Vermoedelijk in 1711 volgde aan de achterzijde een uitbreiding met een woongedeelte,
waarna het huis bij verbouwingen in 1790 (voordeuren) en rond 1890 verder werd
verfraaid. Wegens straatverbreding heeft men in 1914 het voorhuis ingekort.
Het L-vormige huis Havenrak 25-29 (begin 17de eeuw) heeft een tweebeukig
houtskelet en aan de voorzijde een tuitgevel met fronton. Eind 18de eeuw werd het
huis verbouwd in Lodewijk XVI-stijl (huidige voordeur, plafond, bedsteden, schouw).
Het pand Kerkplein 2-3 heeft een tweebeukig voorhuis (begin 17de eeuw) en een
achterhuis (1774) waarvan de wanden in het interieur zijn beschilderd met
bloemguirlandes. Een driebeukig voorhuis bezit Leeteinde 4-6. Bij een uitbreiding
in 1671 (jaartal deurkalf) ontstond het bredere vierkante middendeel met waterkelder
en stookplaats. In 1728-'30 liet schout en bierverkoper Klaas Voogt een als bierkelder
en brouwerij dienende achterkamer met kelder toevoegen. Leeteinde 10 heeft in het
voorhuis (begin 17de eeuw) een driebeukig houtskelet met zwanenhalskorbelen en
een haard (smuiger gereconstrueerd). Achter bevinden zich een dwars geplaatste
aanbouw (19de eeuw) en een zogeheten ‘staartstuk’ (18de eeuw).
Interessante 18de-eeuwse huizen - sommige met oudere kern - zijn het T-vormige
huis Havenrak 3, het met klokgevel uitgevoerde pand Roomeinde 22-24 en het in
oorsprong 17de-eeuwse huis Havenrak 23 met Lodewijk XVI-details bij de ingang
en in het interieur. Bij de inkorting van het vierkante achterhuis heeft Havenrak 13-17
eind 18de eeuw een bakstenen achtergevel gekregen; een overwelfde gang en
laat-17de-eeuwse schilderingen zijn toen wel gehandhaafd. Een aantal huizen kreeg
in de 18de eeuw een pronkgevel met een pilastergeleding die boven de deur is
doorgezet als omlijsting van het zoldervenster. Een voorbeeld hiervan uit circa 1750
toont Laan 30-36. Dit huis heeft een vroeg-17de-eeuwse kern, een mogelijk in 1652
toegevoegd vierkant en een vroeg-19de-eeuws staartstuk. Andere pronkgevels zijn
te vinden bij Roomeinde 29 (circa 1750; kern 1629), Roomeinde 37-39 (derde kwart
18de eeuw) en Roomeinde 11-13 (klokgevel; kern begin 17de eeuw). Bij de
laatstgenoemde huizen is de begane grond geplaatst op een hoge bakstenen plint,
zodat de vroegere doôdeur via een trapje moet worden bereikt. Van het in de kern
vroeg-17de-eeuwse huis Laan 22-28 is de fraaie laat-18de-eeuwse in- en uitgezwenkte
halsgevel in 1983 naar afbeel-
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dingen gereconstrueerd. Het vierkant (tweede helft 17de eeuw) was al vroeg als
woning ingericht, getuige de aanwezige gang met tongewelf en laat-17de-eeuwse
illusionistische schilderingen. De gesneden plafonddecoraties in de woonkamer en
de wandschilderingen zijn uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl (eind 18de eeuw). Bij
het L-vormige huis De Erven 5 (1778) is het dwarse voorhuis voorzien van een
middenrisaliet met pilasters en een gebogen fronton met daarin in Lodewijk XVI-stijl
het wapen van bouwheer Jacob Ros. In dezelfde stijl is ook het interieur uitgevoerd.
Gebogen frontons zijn verder te vinden bij huizen met dakkapellen, zoals De Erven
26 (kern 1632 met opkamer). Rond 1740 liet Cornelis Verlaan een ingrijpende
verbouwing uitvoeren, waarbij de entree werd verplaatst naar de lange zijde, de
huidige voorgevel (portaal circa 1780). Een volgende verbouwing vond plaats rond
1850. Het tuinhuis dateert uit 1867. Een opvallende geleding met pilasters en
acanthusbladkapitelen heeft het dwarse voorhuis van De Erven 34-36 (1783), gebouwd
in opdracht van Klaas Jansz Bakker. Binnen bevindt zich een gewelfd plafond met
middenrozet in Lodewijk XVI-stijl. Het oudste stenen huis in Broek is Leeteinde 12
uit 1740 (cartouche). Dit middenganghuis werd gebouwd voor Jan Hillebrandsz
Verlaan. Bijzonder is de buitenmuur met spouw. Het interieur is deels in Lodewijk
XVI-stijl ingericht (circa 1789) en er is een kantoorruimte uit 1821. Vanaf 1862 tot
1964 was in dit pand een kruidenierswinkel

Broek in Waterland, Woonhuis Havenrak 5

gevestigd (inventaris sinds 1971 in het Openluchtmuseum Arnhem).
Het rond 1825 door timmerman D. Brat gebouwde dwarse huis Dorpsstraat 20-22
is voorzien van een uitgebouwd middenrisaliet met een klokgevel in late Lodewijk
XVI-stijl en een pui met pilasters. Interessante 19de-eeuwse dwarse huizen zijn
verder Dorpsstraat 17 (1860), Leeteinde 3 en Molengouw 6. Voorbeelden van diepe
huizen zijn Molengouw 2 en 4, Keerngouw 8 (circa 1850) en Zuideinde 10 (derde
kwart 19de eeuw). Gesneden windveren met chaletstijl-elementen tonen de
dakkapellen van De Erven 1, Roomeinde 2, 5 (1885) en 34. Het huis Dorpsstraat 5
werd ingrijpend verbouwd in 1879 en uit circa 1880 dateert de gepleisterde gevel
van Laan 6. Voorbeelden van het rond 1900 populaire siermetselwerk in de stijl van
de neorenaissance zijn te vinden bij Dorpsstraat 18 (1890) en Dorpsstraat 15 (circa
1900). Een verdiepingserker en een geveltopdecoratie in jugendstil-vormen zijn
opvallend bij De Erven 22 (circa 1905). Het blokvormige huis Swaenenburgh (De
Erven 3) kwam in 1916 voor burgemeester W. de Geus tot stand naar een
traditionalistisch ontwerp van J.J.P. Oud.
De tuinkoepel bij De Erven 3 (Swaenenburgh) werd in 1792-'93 opgericht in
opdracht van Cornelis Koker in de vroegere overtuin van De Erven 10-14. Dit houten
theehuis met open koepeltje op ver uitkragend schilddak is in zijn ontwerp duidelijk
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beïnvloed door de turkomanie. De draperieën onder de dakrand en de
interieurinrichting zijn uitgevoerd

Broek in Waterland, Tuinkoepel bij De Erven 3

in Lodewijk XVI-stijl. Na de aankoop van het terrein in 1916 liet burgemeester W.
de Geus op de overtuin een woonhuis bouwen.
Winkels en cafés. Het pand Havenrak 1 is tussen 1676 en 1951 als bakkerij in
gebruik geweest en sindsdien als antiekzaak. Dit na een brand in 1783 herbouwde
huis is vooral bekend door de kralentuin, een restant van een 18de-eeuwse stijltuin.
Al in 1742 bevond zich een winkel in het vroeg-17de-eeuwse pand Havenrak 5
(vierkant tweede helft 17de eeuw). In de late 19de eeuw bevond zich hier een apotheek
en antiekzaak en van 1904 tot 1990 een schildersbedrijf. Het interieur bevat onder
andere een behang met ranken en vogels (circa 1750) en een schouw in empire-stijl
(circa 1800). Het voorhuis van Roomeinde

Broek in Waterland, Kralentuin bij Havenrak 1
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14-18 (begin 17de eeuw, vierkant 1657) was in 1870 als kruidenierszaak ingericht.
De bakstenen pui is uit 1941. Het L-vormige pand Roomeinde 1 (1786) diende lange
tijd als winkel en café. Het voorm. tramcafé Eilandweg 3, een dwars pand met een
luifel op gekrulde ijzeren consoles, werd in 1888 gebouwd door timmerman Adriaan
Deun voor T. Bijl bij de vroegere halte van de tramlijn Amsterdam-Edam (tot 1956).
Boerderijen. Bij de boerderij Laan 4 heeft men het houten woonhuis (circa 1600)
later achter uitgebouwd met een stal en een hooihuis (tweede helft 19de eeuw). In
circa 1750 kreeg het een pronkgevel met in- en uitgezwenkte halsgevel met fronton.
Van de restauratie rond 1980 dateert de deuromlijsting. Het interieur bevat een
17de-eeuwse bedstedenwand en 18de-eeuwse gesneden ornamenten en
(plafond)betimmeringen. Van de boerderij Leeteinde 8 is het voorhuis met houtskelet
(begin 17de eeuw) behouden. Uit het begin van de 19de eeuw stamt het dwarse
woonhuis van boerderij De Erven 38, het hooihuis is van omstreeks 1860.
In de dorpskern bevinden zich verder enkele mooie houten stolpboerderijen, zoals
Leeteinde 5-5a, gebouwd in 1785 voor Klaas Verlaan. De laat-18de-eeuwse
stolpboerderij Zuid Wijk (Eilandweg 7) was een zogeheten vaarboerderij en volgens
overlevering ook een halteplaats voor postkoetsen. De houten dakkapel is
gereconstrueerd. Bakstenen muren en een gepleisterde voorgevel heeft de
stolpboerderij Havenrak 9-11 (1875). Interessante boerderijen buiten de dorpskern
zijn de boerderij met hooihuis Broekermeerdijk 15 (begin 19de eeuw) en de
stolpboerderijen Overlekergouw 3 (circa 1895) en Broekermeerdijk 29 (circa 1905).
Bruggen. De draaibrug over 't Dee (bij De Erven 2) uit 1841 (gewijzigd 1920,
1957 en 1980) vormt de verbinding tussen Havenrak en De Erven. De houten
ophaalbrug over de trekvaart naar Monnickendam (tegenover Eilandweg 5) werd
rond 1910 gemaakt en vernieuwd in 1980. De Zuiderbrug (Jaagweg ong.) is een
basculebrug uit circa 1930 met een brugwachterswoning in functionalistische stijl.
Straatmeubilair. Originele 18de-eeuwse straatlantaarns op hoge hardstenen
palen staan bij het huis Havenrak 25-29 en aan de westzijde van de kerk, tegenover
Kerkplein 13. Bij die laatste is op de voet de hoogste waterstand van de overstroming
van 1825 aangegeven. Op het plein aan de oostzijde van de kerk bevindt zich een
gietijzeren dorpspomp.
De Alg. begraafplaats (bij Roomeinde 45), aangelegd in 1849, heeft een baarhuis
uit 1853. Het ernaast gelegen pand Roomeinde 41 diende vanaf 1851 als
doodgraverswoning. Dit in de kern 17de-eeuwse huis kreeg bij een verkleining in
1814 de huidige neoclassicistische gevel met dorische pilasters.

Broek op Langedijk
(gemeente Langedijk)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als de zuidelijkste van de vier langgerekte dorpen
aan de Langedijk. Broek wordt voor het eerst vermeld in 1063. De in 1280 vermelde
en in 1732 verharde Langedijk werd aangelegd in het moerassige Geestmerambacht,
waarin dankzij het ophogen van door water omgeven bouwkavels ‘het rijk der duizend
eilanden’ ontstond. Op deze kleine eilanden vond koolteelt plaats en dat leidde in
1887 tot de stichting van de oudste veiling ter wereld. De lintbebouwing van het in
1793 door brand geteisterde dorp heeft zich in de 19de eeuw verdicht. Door de
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ruilverkaveling in het gebied (1965-'74) is alleen ten oosten van het dorp nog een
indruk van het ‘eilandenrijk’ te krijgen.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 72), oorspronkelijk gewijd aan St. Pontianus, is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een houten geveltoren. Het
laat-gotische koor stamt uit de 15de eeuw, het schip is vroeg-16de-eeuws. Rond 1860
zijn de voorgevel en de geveltoren vernieuwd; daarin hangt een door Geert van Wou
gegoten klok (1504). Tot de kerkinventaris behoren een tiengebodenbord (1642) en
een preekstoel (1709).
Overige kerken. Aan de uit 1858 daterende, gepleisterde Doopsgez. kerk
(Dorpsstraat 202) werd in 1905 een catechisatielokaal toegevoegd. De voorgevel is
vernieuwd in 1968. De Chr.

Broek op Langedijk, Veilinggebouw (1993)

Broek op Langedijk, Betaalkantoor
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Geref. kerk (Dorpsstraat 128) is een zaalkerk uit 1964 met onderbouw en opvallende
dakruiter.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Dorpsstraat 97) verrees in 1917
als een rijzig pand met erker en rationalistische details.
Woonhuizen. Voorbeelden van diepe huizen met puntgevels zijn de gepleisterde
eclectische dokterswoning Dorpsstraat 204 (circa 1870) en het met siermetselwerk
uitgevoerde huis Dorpsstraat 83 (1895). De kleine villa Dorpsstraat 134 (circa 1910)
is voorzien van neorenaissance-details. In ‘Um 1800’-vormen verrezen rond 1910
het herenhuis Dorpsstraat 67 en het huis Dorpsstraat 143 met tandartspraktijk.
Dorpsstraat 8-10 en 114-116 (beide circa 1915) zijn voorbeelden van dubbele
woonhuizen met mansardedak. Net als bijvoorbeeld Dorpsstraat 43 en 168 hebben
ze aan de achterzijde de voor dit gebied karakteristieke koolschuren.
Het veilinggebouw (Dorpsstraat 97) is een door water omsloten langgerekt houten
gebouwencomplex, aan de voorzijde bereikbaar via een houten brug. Naar een ontwerp
met jugendstildetails van W. Dirkmaat en Joh. Groot verrees in 1912 een houten
gebouw met dwarskappen en een opengewerkte klokkentoren. Door dit afmijnlokaal
(met veilingklok) voeren tot 1974 de schuiten met de te veilen groente. Voor de
wachtende schuiten bouwde men in 1922 achter het afmijnlokaal een houten lighal.
Aan beide zijden staat een in recentere tijd gebouwde houten neerzethal. Het complex
is in 1979 gerenoveerd. Het vlakbij gelegen voorm. betaalkantoor (Dorpsstraat 92)
is een tweelaags pand uit 1921 met expressionistische details, ontworpen door W.
Dirkmaat, die zelf ook een van de betaalmeesters was.
Het café Dorpsstraat 98 is een tweelaags pand in zakelijk-expressionistische stijl,
gebouwd in 1930 met gele baksteen.

Buitenkaag
(gemeente Haarlemmermeer)
Dorp in de Haarlemmermeerpolder, ontstaan kort na 1852 bij de kruising van de
Hoofdvaart met de Ringdijk.
De R.K. St.-Joannes Evangelistkerk (Hoofdweg-Oostzijde 2032) is een kruiskerk
met recht gesloten koor, een dakruiter en een ingangsportaal. Deze kerk met sobere
expressionistische details verrees in 1930-'31 naar ontwerp van Th.M. van der Eerden
en K. Barnhoorn.
De boerderij ‘Kaagermeer’ (Hoofdweg-Westzijde 1797) is een langhuisboerderij
uit 1857 met naastgelegen zomerhuis.
Het gemaal ‘Leeghwater’ (Lisserdijk 5) werd in 1843-'49 gebouwd aan het
zuideinde van de Hoofdvaart als een van de drie stoomgemalen voor de drooglegging
van de Haarlemmermeer. Het gemaal bestaat uit een in het water staand afgeknot
torenvormig bouwdeel met steunberen en aansluitend aan de dijkzijde een tweebeukig
ketelhuis met gietijzeren vensters. Twee door dieselmotoren aangedreven
centrifugaalpompen vervingen in 1930 de stoommachine. Uit die tijd zijn ook de
lage blokvormige aanbouwen aan weerszijden.
De Meerbrug over de Haarlemmermeerringvaart (Huigsloterdijk ong.), gelegen
ten oosten van Buitenkaag bij Nieuwe Wetering, is een in 1984 nieuw gebouwde
draaibrug naar voorbeeld van de oude uit 1872.
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Burgerbrug
(gemeente Zijpe)
Kruisvormig dorp, gesticht kort na de definitieve bedijking van de Zijpe- en
Hazepolder in 1596-'97. De bebouwing concentreerde zich aan de Grote Sloot en de
haaks daarop staande Burgerweg.
De voorm. Herv. kerk (Burgerweg 62), een zaalkerk met ranke houten geveltoren
en een neoclassicistische ingangspartij, werd in 1850 gebouwd, waarschijnlijk naar
ontwerp van H.H. Dansdorp. Sinds de restauratie van 1983 is het een leeszaal.
De R.K. O.L. Vrouwe Geboortekerk (Grote Sloot 114) is een driezijdig gesloten
zaalkerk met een half-ingebouwde geveltoren voorzien van lantaarngeleding en
ingesnoerde spits. Deze kerk met neoromaanse elementen verrees in 1866 naar
ontwerp van Th. Molkenboer en verving een in 1864

Burgerbrug, Boerderij Huis te Vroech op

afgebrande schuilkerk. Het orgel met tribune stamt uit de bouwtijd.
Boerderijen. Tot de belangrijkste Noordhollandse boerderijen behoort Huis te
Vroech op (Grote Sloot 25) nabij de Zijpersluis. Deze in 1670 in opdracht van de
Amsterdammer Willem Willemsz Schrijver gebouwde forse stolpboerderij met
dakerker en achteruitbouw is in de 19de eeuw gewijzigd en in 2003 gerestaureerd.
De Starre Kroon (Grote Sloot 73), een stolpboerderij met darsdeuren midden in de
zijgevel, werd in 1797 gebouwd voor Klaas Maet. In 1883-'84 is de kenmerkende
stolpboerderij Patrimonium (Grote Sloot 125) opgetrokken. Een moderne variant
van een kop-rompboerderij is Grote Sloot 6 (circa 1930).
Poldermolens. Van de tien resterende poldermolens in de Zijpe- en Hazepolder
staan er drie in het zuidelijke deel. Het zijn achtkante binnenkruiers met een met riet
gedekte kap en romp op een met hout beklede voet. De molens Zuider-G (Grote
Sloot 103) en L-Q (Molenweg 2) stammen beide mogelijk nog uit 1597. De molen
F (Grote Sloot 33) dateert uit 1890.
De Zijpersluis of ‘Jacob Claesse Sluis’, gelegen aan het zuideinde van de Grote
Sloot (bij nr. 2), ontstond in 1566. In zijn huidige vorm dateert deze dubbele sluis
van het herstel in 1809. Naast de sluis staat een niet-oorspronkelijke schotbalkenloods.
Aan de overzijde van het Noordhollands Kanaal, staat het in de vorm van een
beschermende hand met vredesduif uitgevoerde fusillade-
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monument (1946, W. Reijers).
Burgervlotbrug. Gehucht ten westen van Burgerbrug. De over het Noordhollands
Kanaal aangebrachte vlotbrug (Kanaalkade ong.) heeft landhoofden waaronder bij
opening de vlotdelen getrokken kunnen worden. De oorspronkelijke houten vlotbrug
(1820-'21) is in 1959 vervangen door een elektrisch aangedreven stalen pontonbrug
volgens hetzelfde principe. In de Mennonietenbuurt staat de voorm. Doopsgez. kerk
(Pettemerweg 1), een sobere zaalkerk uit 1869.

Bussum
Dorp in het Gooi, voor het eerst vermeld in 1306. In eerste instantie stond dit
brinkdorp onder bestuur van de stad Naarden. Begin 16de eeuw kreeg het een eigen
kapel. Ten behoeve van de zandwinning werd in 1796-'97 vanuit Naarden een
bestaande sloot verbreed tot de Bussumervaart en voorzien van een havenkom (nu
Wilhelminaplantsoen). In 1817 werd Bussum een zelfstandige gemeente. De aanleg
van de Oosterspoorweg Amsterdam-Amersfoort (1874) zorgde voor de ontwikkeling
van Bussum tot villa- en forensendorp. Villapark ‘Het Spiegel’, met daarin het
Nassaupark, werd in 1877 ontworpen door D. Wattez en in 1879 aangelegd door de
Bouwmaatschapij Nieuw-Bussum. Vergroting van het gemeentegebied volgde in
1887 en 1902. Naast tuinbouwbedrijven en boomkwekerijen bood de chocoladefabriek
‘Bensdorp’ (1884) werkgelegenheid. Aan de noordzijde van Bussum, bij het station,
werd in 1899 het Prins Hendrikpark aangelegd naar plannen van J.F. Everts voor de
Gooische Bouwgronden Maatschappij en vanaf 1903 met villa's bebouwd.
Belangrijk was de vestiging van K.P.C. de Bazel in Bussum (1902). Zijn wegenplan
uit 1904 werd in 1908 verwerkt in het gemeentelijke wegenplan. Op de afgezande
gronden aan de oostzijde ontstonden het Vondelkwartier (1900-'14) en het
Brediuskwartier (1919-'35). In 1922 herzag De Bazel het uitbreidingsplan en tussen
1913 en 1922 kwam naar zijn ontwerp een arbeiderswijk van de Algemene Arbeiders
Bouwvereniging tot stand tussen de Huizerweg en de Voormeulenweg. Bij de
Voormeulenweg lag tot de opheffing van de vesting Naarden (1926) een fort, dat
vervolgens plaats maakte voor sportvelden. In die tijd en ook na de Tweede
Wereldoorlog is vrijwel het gehele gemeentegebied volgebouwd met suburbane
villa's.
De voorm. R.K. St.-Vituskerk (Brinklaan 115) is een driebeukige basilicale kerk
met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met balustrade en
achtzijdige spits. Het ontwerp van P.J.H. Cuypers voor deze in 1883-'84 gebouwde
neogotische kerk is geïnspireerd op de vroeg-14de-eeuwse Broederenkerk te Zutphen.
Naar plannen van J.Th.J. Cuypers werd in 1896 de toren toegevoegd. Uit 1936 dateert
de aangebouwde doopkapel (G. Vos). Na brandschade in 1988 heeft men de kerk in
2000 verbouwd tot appartementen. De voorm. pastorie (Brinklaan 117) is een fors
dwars pand uit circa 1884.
De R.K. kerk O.L.-Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Brinklaan 40a) is een
centraalbouw met
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Bussum, R.K. kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand, interieur koepel

koepel, opgetrokken in 1920-'21 naar een sober neoromaans ontwerp van J.Th.J.
Cuypers (gerestaureerd 1999-2000). Tot de inventaris behoren polychrome beelden
en kruiswegstaties. De schilderingen in het priesterkoor zijn van broeder Mes (1950).
Het voorplein van de kerk wordt geflankeerd door de voorm. pastorie (Brinklaan
42) en de voorm. R.K. lagere school (Brinklaan 36a), gebouwd in 1920-'21 in
identieke zakelijk-expressionistische vormen.
Overige kerken. De zaalkerk van de Ned. Protestanten Bond (Nieuwe
Hilversumseweg 22; 1915, J. van der Goot en C.J. Kruisweg) is voorzien van
neoromaanse elementen en siermetselwerk. Aan de koorzijde staat een zadeldaktoren.
Vroeg-20ste-eeuwse kruiskerken met hoge torens zijn de met neoromaanse en
rationalistische details uitgevoerde (Herv.) Vredeskerk (Huizerweg 2; 1913, N.
Doornberg), de met neoromaanse en expressionistische elementen uitgevoerde (Herv.)
Spiegelkerk (Nieuwe Hilversumseweg 34; 1922-'24, Th. Rueter) en de
zakelijk-expressionistische (Geref.) Wilhelminakerk (Wilhelminaplantsoen 14-16;
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1926, Tj. Kuipers). Een zakelijk-expressionistische zaalkerk met smalle toren is het
gebouw van de Apost. Gemeente (Oud Bussummerweg 70; 1930, H.F. Sijmons).
Een eenvoudige zaalkerk is het gebouw de ‘Hoeksteen’ van de Geref. kerk
(Vrijgemaakt) (Veldweg 1; 1931, E. van Tuil).
Interessante naoorlogse kerken zijn die van het Apost. Genootschap (Pr.
Beatrixplantsoen; 1952, H. Bunders) en de op vroeg-christelijke voorbeelden
geïnspireerde driebeukige basilicale R.K. St.-Jozefkerk (Ceintuurbaan 43; 1952-'53,
H. van Putten) met vrijstaande stalen klokkentoren. Uit 1956 dateren de Remonstr.
kerk (Koningslaan 2b; G. Treep), met roosvenster in de voorgevel, en de in late
expressionistische vormen uitgevoerde (Geref.) Verlosserkerk (H.A. Lorentzweg 59;
Chr. Nielsen, J.H.Chr. Spruit en W. van der Kuilen).
Het voorm. meisjesinternaat ‘Mariënburg’ (Brinklaan 82), een drielaags
neogotisch gebouw met hoektorens en zijvleugels, kwam in 1880 tot stand naar
ontwerp van A. Tepe. Het internaat werd geleid door de Belgische ‘Soeurs de Notre
Dame’. Latere uitbreidingen zijn een bewaar- en naaischool (1885), een lagere school
(1902) en een Mulo-school (1911). Deze instelling is tot 1970 in gebruik gebleven
en werd daarna verbouwd tot kloosterbejaardenoord.
De synagoge (Kromme Englaan 1a) is een wit gesausd pand met expressionistische
details. Dit pand werd in 1918 als woonhuis met kerkzaal gebouwd voor de Herst.
Apost. gemeente en in 1931 naar plannen van J.S. Baars verbouwd tot synagoge
(vergroot 1956, gerestaureerd 1983). Boven de ingangspartij zijn de wetstafelen
aangebracht.
De voorm. openbare leeszaal Naarden-Bussum (Gen. De la Reylaan 12, 12a),
een kruisvormig pand met achtzijdige koepel, werd in 1913 gebouwd naar plannen
van J. van der Goot en C.J. Kruisweg. Tegenwoordig zijn er een apotheek en een
huisartsenpraktijk in gevestigd.
Het postkantoor (Poststraat 2), gebouwd in 1931-'33 naar ontwerp van J. Crouwel,
is een L-vormig gebouw met eenlaagse lokettenhal en een hoger kantoorgedeelte.
Het raadhuis annex politiebureau (Brinklaan 35), een L-vormig functionalistisch
gebouw met betonnen klokkentoren, is in 1958 opgetrokken naar plannen van C.
Wegener Sleeswijk en S.J.S. Wichers.
Scholen. Het wit geschilderde tweelaagse gebouw van de voorm. openbare lagere
school Veldweg 28 dateert uit circa 1890. Neogotische details vertoont de tot
appartementen verbouwde voorm. R.K. lagere jongensschool (St.-Vitusstraat 4-30;
1907), die lange tijd ‘De Broederschool’ werd genoemd. De in neorenaissance-stijl
uitgevoerde Vondelschool (Oud Bussummerweg 22) kwam in 1911 als Gooise Hogere
Burger School tot stand. Ontworpen in zakelijk-expressionistische stijl is de Chr.
lagere Paulusschool (Eendrachtpark 144; 1922, Tj. Kuipers). Andere scholen in die
stijl zijn de openbare lagere Julianaschool (W. Kalfflaan 3; 1929, N. Doornberg),
de kleine Montessorischool (Vosmaerlaan 16; circa 1930), de R.K. lagere school De
Hoeksteen (H. Kamerlingh Onnesweg 74; circa 1935) en de voorm. lagere school
Korte Godelindestraat 20 (circa 1935). In functionalistische stijl ontworpen is het
St. Vitus College (Beerensteinerlaan 69, 1965).
Woonhuizen. Kort na de aanleg van het spoor werden nabij het station de eerste
renteniersvilla's gebouwd. In het Nassaupark verrezen gepleisterde villa's als Nieuwe
Englaan 26 (circa 1880), Gen. De la Reylaan 3-3a (circa 1880) en Eslaan 9 (circa
1885). Opvallend bij Eslaan 2 (ongepleisterd) en Eslaan 11 is het uitgebouwde
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torenachtig gedeelte met mezzanino. Langs de spoorlijn kwamen grote, veelal wit
gepleisterde, neoclassicistische villa's tot stand; de jongere villa's hebben meer
eclectische details. Goede voorbeelden zijn Lindelaan 10 (1875), de dubbele villa
Zonnewende-De Beuk (Brinklaan 144-146; circa 1875) en de villa's Lindelaan 11
(circa 1888) en Huize Engh (Brinklaan 137; circa 1900). Chaletstijl-elementen
vertoont de dubbele villa Nieuwe 's-Gravelandseweg 1-3 (circa 1885). De villa
Lindelaan 18 (circa 1890) is ontworpen in neorenaissance-stijl.
Het ten westen van het spoor gelegen villapark ‘Het Spiegel’ telt veel grote villa's.
Vroege voorbeelden in neoclassicistische stijl zijn Solo Deo Gloria (Koningslaan 6;
1878) en de met sierpleisterwerk uitgevoerde villa Koningslaan 2 (1879), die naar
plannen van M.M. van Ingen-Trappen werd gebouwd voor baron Schimmelpenninck
van der Oyen. Gepleisterde villa's met eclectische details zijn Lindelaan 57 (circa
1880), Meerweg 23 (circa 1890) en Nieuwe 's-Gravelandseweg 22 (circa 1895). De
rijke neorenaissance-villa Nieuwe 's-Gravelandseweg 27 (circa 1900) is voorzien
van gepleisterde banden en een dakruiter. Een iets grotere belvédère-toren heeft de
gepleisterde villa Bella Vista (Willemslaan 7; circa 1890, uitgebreid 1909-'10).
Vergelijkbaar in de toepassing van kleurig materiaalgebruik en jugendstil-details
zijn Parklaan 39 (1901, W. Kromhout) en Nieuwe 's-Gravelandseweg 21 (1901).
Andere voorbeelden van villa's met jugendstil-elementen zijn Quatre Bras (Kon.
Emmalaan 15, 1905), Kon. Emmalaan 17-19 (circa 1905) en Brediusweg 10 (1912).
Een combinatie van jugendstil en chaletstijl is zichtbaar bij de villa's Oud Holland
(Nieuwe 's-Gravelandseweg 3; 1903), Vijverzicht (Nieuwe 's-Gravelandseweg 60;
circa 1905) en Vreeburg (Parklaan 37; circa 1903, A. Jacot en W. Oldewelt).
Robuuster van hoofdvorm is de villa Amalia (Meerweg 70; 1903, G.J. Vos),
uitgevoerd met jugendstil-elementen en een toegangsbrug met gietijzeren beelden.
Een later en strakker voorbeeld, maar eveneens met jugendstil-details (ankers), is
Boslaan 19 (1913, J.C.D. Cammen).
Vroege werken uit het oeuvre van K.P.C. de Bazel zijn de villa's Op den Akker
(Parklaan 35; 1902) en De Wingerd (Meerweg 12; 1903), en verder de ateliervilla
Hoog Cate (Parklaan 31; 1904). Latere varianten op de chaletstijl tonen de villa Aan
den Koedijk (Koedijklaan 2; 1908, L.H. Bours) en enkele villa's met
pseudo-vakwerkgevels, zoals Birkelund (Middenlaan 4; 1895, verbouwd circa 1906,
A.R. Wittop Koning). Andere voorbeelden zijn Brediusweg 6-8 (1910-'11, G.M. van
der Heyden) en de door J. van der Goot en C.J. Kruisweg ontworpen villa's Eykenrode
en
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Bussum, Woonhuizen Burg. 's-Jacoblaan 15-21

Sara's Cottage (Nieuwe Hilversumseweg 3 en 10; beide 1908), Schimmellaan 9
(circa 1910) en Nieuw Hilversumseweg 12 (circa 1910). Deze architecten ontwierpen
ook in Nieuw Historiserende vormen, zoals bij Villa Lindenrode (Lindelaan 16, circa
1910) en Groot Hertoginnelaan 30 (1911). Andere voorbeelden in die stijl zijn het
buitenhuis Oud-Cruysbergen (Franse Kampweg 4-6; circa 1910, vermoedelijk J.
London), met portico op dorische zuilen, de villa Brediusweg 55 (1910, A.R. Wittop
Koning) en de door De Bazel voor H.N. de Fremery ontworpen villa Meentwijck
(Groot Hertoginnelaan 34a; 1912-'13). Karakteristiek bij de laatstgenoemde zijn de
vooruitspringende zijpaviljoens en het rieten dak met dakruiter. Kleinere panden met
siermetselwerkbanden zijn de door De Bazel ontworpen panden Busken Huetlaan
1a (1905) en Amersfoortsestraatweg 87 (1906), het laatste met meandermotief. Op
het werk van De Bazel geïnspireerd is het ontwerp van H. Everts voor Stargardlaan
1 (1912). Voor de Algemene Arbeiders Bouwvereniging ontwierp De Bazel ruim
honderd arbeiderswoningen in de wijk De Eng, zoals aan de Lutgardisstraat (1916),
en van zijn hand zijn ook de woningen aan het Jacob Catsplein e.o. (1919-'21),
gebouwd voor de Middenstands-Woningbouwvereeniging. H. Everts ontwierp de
woningen aan de Koopweg (1917) van de woningbouwvereniging St. Joseph.
Expressionistische elementen vertonen de villa's Statenhof (Statenlaan 12; 1919,
T. van Houweling), Koedijklaan 17 (1920, P.J. Hamers), Statenlaan 30-32 (1924,
M. Speyer) en de met veelhoekige serres uitgevoerde villa Gen. De la Reylaan 16-18
(1926, J. Molensloot). Van de hand van N. Doornberg is het expressionistische
woningcomplex Burg. 's-Jacoblaan 15-21, in combinatie met Potgieterlaan 6-7
(1924 en 1927). Vergelijkbaar in stijl hiermee zijn de huizen Amersfoortsestraatweg
91 (1930, M.A.C. Reynder de Knoop) en J. Toebacklaan 6-10 (1930, J. Wilke),
Catalpa (Gooilandseweg 1; 1930, K. van den Berg) en W. Bilderdijklaan 26 (1938,
K. van den Berg). De laatstgenoemde was na 1941 in gebruik als atelier voor
beeldhouwer N.A. van der Kreek. Goede voorbeelden van zakelijkexpressionisme
zijn het dubbele huis W. Bilderdijklaan 21-23 (1923, K. van den Berg en N. Wilms)
en de woningen Mecklenburgerlaan 47-51 (K. van den Berg) en Eslaan 17 (1935,
W. de Gooijer). J. Rebel maakte expressionistische ontwerpen voor onder meer
Huizerweg 53-63 (1921) en het kleine huis Iepenlaan 45 (1945). De traditionalistische
villa Nieuwe 's-Gravelandseweg 26 (1934) werd ontworpen door F.A. Eschauzier
voor P. Scheffelaar-Klots. De oorspronkelijk uit 1880 daterende villa Linderood
(Lindelaan 8-8a) onderging in 1928 een ingrijpende verbouwing in functionalistische
stijl naar plannen van H.F. Sijmons.
Opgetrokken in hout wegens hun ligging binnen de Verboden Kringen zijn de
huizen De Zanderij (Nieuwe 's-Gravelandseweg 78; 1906) en Nieuwe
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's-Gravelandseweg 82 (1922), de laatste als bouwpakket van de firma W. Mackeson
& F. Torno uit Hannover (D). Ten slotte is er nog de houten villa Dennehoeve (Nieuwe
's-Gravelandseweg 61, 1909, J.W.H. Leliman).
Kolonie Walden. Op een deel van het landgoed Cruysbergen stichtte de schrijver
en psychotherapeut Frederik van Eeden de christelijk-anarchistische kolonie Walden
(1898-1907), genoemd naar het boek van H. Thoreau: ‘Walden, a life in the Woods’.
Kort na zijn vestiging in Bussum als huisarts (1887) verrees voor hem naar plannen
van W.C. Bauer het huis De Lelie (Nieuwe 's-Gravelandseweg 86; 1888-'89, verbouwd
1919 en 1929). Voor een van zijn patiënten, mevr. E. van Hoogstraten-Van Hoytema,
ontwierp Bauer de met hoger opgetrokken middendeel en loggia uitgevoerde villa
De Maerle (Nieuwe 's-Gravelandseweg 77).
In de kolonie leefden circa veertig leden in ‘communistisch verband’. Zij werkten
in de tuinderij, in de door K.P.C. de Bazel ontworpen coöperatieve bakkerij (1904)
en in het chocoladebedrijf (1905). De oorspronkelijke hutten van de kolonie werden
later vaak tot woningen uitgebouwd. De houten (schrijf) hut van Van Eeden (Franse
Kampweg 8; 1898) werd in 1905 verplaatst naar het stenen huisje (1889) van de
zangeres (Geer)truida Everts, waarmee Van Eeden in 1907 trouwde. Uit 1898 dateren
ook de hut van Carla van Hoogstraten (in de tuin van Nieuwe 's-Gravelandseweg
96) en de hut van Adriaan van Oordt (Nieuwe 's-Gravelandseweg 81; 1898, verbouwd
1910 en circa 1960). Uit 1905 is de houten bakkerswoning (Nieuwe 's-Gravelandseweg
88).
Winkels. Gevels met jugendstil-elementen hebben de woon- en winkelpanden
Nassaulaan 17 en 32-36. Bij de laatstgenoemde dragen de tegeltableaus de teksten
‘Melk houdt Jeugd’, ‘Gooiland’ en ‘Vreugde’. Interessante hoekpanden met torentjes
en klok- of trapge-
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veltjes zijn Brinklaan 90-92 (1912), Nassaulaan 10 (circa 1910) en Havenstraat 9-13
(circa 1910), de laatste uitgevoerd in overwegend witte strengperssteen.
Expressionistische elementen vertonen de winkelpanden Gen. De la Reylaan 20-28a
en Brinklaan 96-98 (beide circa 1920).
Horeca. Het voorm. hotel-restaurant De Roozenboom (Brinklaan 86) werd rond
1890 gebouwd en in 1907 verbouwd in ‘Um 1800’-vormen. Uit 1902 dateert het
voorm. café 't Hoekje (Stationsweg 2) met loggia en gevels in verblendsteen met
jugendstil-decoraties. Op sectiel-tegeltableaus zijn lieflijke taferelen uitgebeeld en
de tekst ‘Van Houten Cacao’. Het koffiehuis en hotel-restaurant Archibald
Schimmelpenninck (Brinklaan 250) is een gepleisterd pand uit circa 1905 met
jugendstil-elementen. Op een tegeltableau staat vermeld: ‘voorheen Café Parkzicht’.
De voorm. cacao- en chocoladefabriek ‘Bensdorp’ (Nieuwe Spiegelstraat 1) is
een fabriekscomplex met hoge schoorsteen, gesticht rond 1880 als brikettenfabriek.
Na de overname door de firma Bensdorp in 1884 volgden verschillende uitbreidingen.
De later door de Franse firma Barry Callebaut overgenomen fabriek is in 2002
gesloten.
De watertoren (Struikheiweg 3) verrees in 1897 naar ontwerp van H.P.N.

Bussum, Station Naarden-Bussum

Halbertsma als een ronde bakstenen toren. De uitkragende bovenbouw met Intze
I-reservoir heeft men in 1967 versoberd en voorzien van de huidige metalen
ommanteling.
Het trafohuisje aan de Meerweg-Spiegelstraat dateert uit circa 1925 en vertoont
expressionistische details.
Het station ‘Naarden-Bussum’ (Stationsweg 3) werd in 1925-'28 gebouwd ter
vervanging van het station uit 1874. Het door H.G.J. Schelling in
zakelijk-expressionistische stijl ontworpen gebouw heeft een kubusvormig
entreegedeelte met een hoge hal en lagere zijvolumes met platte daken. Het huidige
eilandperron met geklonken spanten dateert uit 1917.
Het voorm. havenkantoor (Brediusweg 1) werd rond 1935 gebouwd in
zakelijk-expressionistische stijl en heeft een bordes en een hoge toren.
Verdedigingswerken. Ter bescherming van de hoge gronden aan de zuidzijde
van de vesting Naarden werd in 1868-'70 voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie een
fortengordel aangelegd onder de naam ‘Offensief voor Naarden’. Van de vijf werken
bleef alleen het Hoofdwerk of Werk 4 (Dr. Abraham Kuyperlaan 3) bewaard, een
polygonaal fort met twee bomvrije ruimten, een vrijstaande ‘gecreneleerde’ ommuring
met schietgaten en een droge gracht. Op de hoeken bevinden zich uitbouwen voor
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flankerende dekking. In 1926 heeft men het fort en de bijbehorende Verboden Kringen
opgeheven.
Straatmeubilair. Ter ere van het zilveren ambtsjubileum van burgemeester P.
van Suchtelen van de Haere is in 1908 een smeedijzeren lantaarnpaal geplaatst aan
de naar hem genoemde laan. De beschilderde hardstenen fontein in jugendstil-vormen
in het Wilhelminaplantsoen werd in 1898 opgericht op de oude Brink ter gelegenheid
van de kroning van koningin Wilhelmina. In 1923 verhuisde de fontein naar de
huidige standplaats, waar na verwijdering (1953) in 1988 de huidige replica is
opgericht.
Begraafplaatsen. Voor de inwoners van Naarden kwam in 1830 buiten de
Verboden Kringen op Bussums grondgebied de Naardense Alg. begraafplaats
(Amersfoortsestraatweg ong.) tot stand. Opvallend zijn onder meer de neogotische
grafkapel van de familie Dudok van Heel (1865) en de graven van schrijver Frederik
van Eeden († 1932) en warenhuisoprichter A. Dreesmann († 1934). Aan de
noordwestkant is een gedeelte afgescheiden voor een Isr. begraafplaats met
metaarhuisje. Voor de bewoners van Bussum stichtte men in 1822 de R.K.
begraafplaats (Nieuwe Hilversumseweg ong). De huidige aula dateert uit 1923. In
1885 werd aangrenzend de Nieuwe Alg.

Bussum, Havenkantoor
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Bussum, Naardense Alg. begraafplaats, grafkapel familie Dudok van Heel

begraafplaats (Nieuwe Hilversumseweg ong.) aangelegd naar plannen van J.F.
Everts. Hier bevindt zich onder meer het graf van de schrijver A.W. van Oordt (†
1910). Aan de overzijde van de straat ligt de Isr. begraafplaats.

Callantsoog
(gemeente Zijpe)
Dorp in de duinen. Het noordwestelijker gelegen en al in 920 vermelde dorp Callinge
verdween in 1170 in zee. Op het overgebleven duineiland 't Oghe ontstond een tweede
dorp, dat in 1570 werd verzwolgen. Het huidige dorp Callantsoog verrees kort daarop
nog oostelijker

Callantsoog, Herv. kerk

rondom een langwerpige ruimte (Dorpsplein). Het in de 19de eeuw sterk verarmde
vissersdorp had in 1874 te lijden van een dorpsbrand. De toeristische ontwikkeling,
begonnen met een hotel in 1914, stopte abrupt in 1942 met de aanleg van de
Atlantikwall. Een munitieexplosie in 1943 verwoestte diverse huizen aan de Zeeweg.
Na de voltooiing van de wederopbouw in 1953 is het dorp naar het oosten uitgebreid
met veel recreatiewoningen.
De Herv. kerk (Kerkplein 1) is een tweebeukige kerk voorzien van een toren met
houten bovendeel en tentdak. Bij de bouw in 1580-'81 zijn naar verluidt stenen van
de afgebroken voorganger gebruikt. De smallere noordbeuk kwam begin 17de eeuw
tot stand. In de toren hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1491) en boven
de ingang zit een gevelsteen uit 1671. Een andere gevelsteen (1925) is van de
restauratie. Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten tongewelf en bevat een
preekstoel (1697), een gedenkbord (1741) en een uit Rijswijk (NB) afkomstig
Standaart-orgel (1905).
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De boerderij Dorpsplein 33 is een stolpboerderij met lage zijwanden en darsdeuren
aan de voorzijde. Deze in de kern uit circa 1800 daterende en rond 1860 verbouwde
duinboerderij dient sinds 1995 als museumboerderij.
Woonhuizen. Interessant in het dorp zijn de arbeiderswoning Schoolstraat 6 (circa
1890) en de burgemeesterswoning

Callantsoog, Boerderij Dorpsplein 33

Zeeweg 6 (1947, G. Drexhage). Ten noorden van het dorp staat de uit 1918 daterende
villa Callantsogervaart 32. In het gehucht Abbestede bevinden zich de met riet
gedekte houten arbeiderswoningen Abbestede 1 en 3, gebouwd rond 1840 en aangepast
eind 19de eeuw.
Recreatiewoningen. Aardige voorbeelden van bescheiden houten
recreatiewoningen zijn Zonnebloem (Op 't Landtweg 15; circa 1930), Rustteveel (Op
't Landtweg 25; circa 1935) en Zeeweg 12 (1934). Iets rijker uitgevoerd is de met
riet gedekte woning De Zeehut (Zeeweg 10; 1932).
Het standbeeld ‘De Visserman’ op het Dorpsplein werd in 1930 gemaakt door
A. op 't Landt.

Castricum
Dorp, ontstaan als geestnederzetting op een strandwal aan de duinrand en voor het
eerst vermeld in de 10de eeuw. Langs de Dorpsstraat vormde zich een lintbebouwing.
In 1664 werd de heerlijkheid Castricum bezit van de Amsterdamse regent Nicolaas
Geelvinck. In 1795 had Castricum te lijden van een dorpsbrand. Het dorp was op 6
oktober 1799 getuige van de derde en laatste veldslag waarbij een invasieleger van
Engelsen en Russen door Frans-Nederlandse troepen werd
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Castricum, Herv. kerk

verslagen. Aan de westkant kwam in 1867 de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar te lopen.
Rond die tijd vestigden zich ook de eerste bollenkwekers. J.M. de Casseres maakte
in 1932 en 1935 uitbreidingsplannen (Geelvinckstraat e.o.). De meeste bebouwing
ten westen van de spoorlijn werd in 1943 op last van de Duitsers afgebroken (bij de
Oude Schulpweg ligt een restant van de tankwal). Na de wederopbouw naar plannen
van F.J. Gouwetor (1947) volgden nog diverse uitbreidingswijken en zijn Castricum
en het dorp Bakkum aan elkaar gegroeid.
De Herv. kerk (Kerkpad 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Pancratius, is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. Het romaanse tufstenen schip stamt waarschijnlijk uit het einde
van de 12de eeuw (vroeger was er sprake van een jaartalsteen uit 1219). In de eerste
helft van de 15de eeuw verrees de gotische toren. Rond 1510 volgde de bouw van
een gotisch koor met banden in tufsteen afkomstig van het oude koor. Het vlak
gedekte schip kreeg toen ook trekbalken op korbeelstellen. Rond 1520 werd het schip
met een travee verlengd tot aan de toren. Daarin hangt een door Gert Powels gegoten
klok (1604). De kerk is gerestaureerd in 1953-'54 (H.F. Rappange), waarbij enkele
rondboogvensters en de triomfboog tussen schip en koor zijn gereconstrueerd, en in
1992. Tot de inventaris behoren een priesterzerk (1512), een stenen doopvont (1519),
een doophek met doopboog (1742) en een door Christiaan Müller gebouwd
kabinetorgel (circa 1740).
De R.K. St.-Pancratiuskerk (Dorpsstraat 115) is een forse driebeukige
pseudobasilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor, zijbeuken voorzien van
zijtopgevels en een zware ongelede toren met naaldspits en achtzijdige traptoren.
Ter vervanging van een voorganger uit 1858 verrees deze kerk in 1909-'10 naar een
ontwerp met neogotische details van J. Stuyt. Het in 1980 gerestaureerde gebouw
heeft een sober interieur met houten tongewelven en bevat een neogotisch hoofdaltaar
(circa 1910) en kruiswegstaties (1955-'60). De gebrandschilderde ramen (1949-'55)
zijn van F. van Balendonk.
Bij de kerk horen een pastorie (Dorpsstraat 113; 1909, J. Stuyt), het voorm.
liefdesgesticht ‘De Hooghe Aert’ (Dorpsstraat 111; 1910) en een in
zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerd voorm. jeugdhuis (Overtoom 15; 1938).
De (Geref.) Maranathakerk (Kon. Willemstraat 1) is een achtzijdige centraalbouw
met tentdak en glas-inbetonvensters, gebouwd in 1955 naar ontwerp van H. Eldering
(uitgebreid 1977).
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 65) is een tweelaags neorenaissancegebouw
uit 1911 met een middenrisaliet voorzien van klokkentoren, trapgevel, tegeltableau
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(S.P.Q.C.) en laag bordes. De inpandige onderwijzerswoning werd in 1936 bij het
raadhuis getrokken. Tot 1981 heeft het gebouw als raadhuis dienst gedaan.
Woonhuizen. De rijzige jachtopzienerswoning Kijk-Uit (Oude Schulpweg 3) werd
rond 1880 gebouwd in het duingebied, dat toen bezit was van de familie Gevers van
Endegeest. Het woon- en winkelpand Dorpsstraat 36 (1895) heeft gebosseerde
neoclassicistische hoeklisenen. Rationalistische details vertonen de huizen Overtoom
6-12 (1911) en in zakelijk-expressionistische stijl ontwierp R.G. Rodenburg de villa
Nieuw Silvold (Beverwijkerstraatweg 140; 1934) voor ds. J.S. Kruger.
Het station (Mient 2), een langwerpig eenlaagspand voorzien van een simpele
vrijstaande stalen toren met uurwerk en carillon, is gebouwd in 1969-'70 naar ontwerp
van C. Douma.

De Cocksdorp
(gemeente Texel)
Wegdorp op de noordpunt van het eiland Texel, gesticht kort na de bedijking van de
Polder Eierland in 1835, bij de sluis in de monding van de Roggesloot. Hoewel
aanvankelijk Nieuwdorp geheten, kreeg het al in 1836 de naam De Cocksdorp, naar
N.J. de Cock, de voornaamste ondernemer van de ‘Sociëteit van Eigendom van
Eierland’, die het initiatief tot de inpoldering nam. Na de Tweede Wereldoorlog zijn
in de omgeving een camping en een bungalowpark aangelegd.
De Herv. kerk (Kikkertstraat 85), een neoclassicistische zaalkerk voorzien van
kolossale pilasters en een geveltoren met opengewerkte lantaarn, werd gebouwd in
1839-'41. De voorgevel heeft geblokte lisenen en kolossale ionische pilasters die een
hoofdgestel met klein fronton dragen. De rijk gesneden preekstoel (1680) komt uit
de in 1822 opgeheven Engelse kerk te 's-Gravenhage (overgebracht 1840). Verder
is er een vroeg-18de-eeuws doophek in Lodewijk XIV-stijl en een door F.G. Leichel
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De Cocksdorp, Herv. kerk (1996)

gebouwd orgel (1879) in een vroeg-18de-eeuwse kast.
De R.K. St.-Franciscus Romanakerk (Molenlaan 2) is een eenbeukige kerk met
een half-ingebouwde toren van twee geledingen met tentdak. Deze kerk verrees in
1875-'77 naar een ontwerp met neoromaanse details van Y. Bijvoets. De in 1945
opgelopen schade heeft men in 1949-'50 hersteld. Het interieur wordt gedekt door
gestucte gewelven. Tot de inventaris behoren een preekstoel (17de eeuw), een
communiebank (circa 1700) en een door Pieter van Assendelft vervaardigde orgelkast
(circa 1750). De pastorie (Molenlaan 4) dateert uit 1905.
Woonhuizen. In opzet midden-19de-eeuws is de gepleisterde eenlaagse
afdakwoning Kikkertstraat 51. Het gepleisterde eenlaagspand Kikkertstraat 15 (circa
1870) is gedekt met Oegstgeester pannen en verbouwd in 1910 (dakerkers). De
tweelaagse notabelenwoning Kikkertstraat 17 dateert uit 1890. Een opvallend
voorbeeld van een moderne recreatiewoning is het appartementengebouw Johan
Hodshonstraat (circa 1975) met schuine glazen dakvlakken. Ten zuidoosten van De
Cocksdorp ligt de kleine dubbele arbeiderswoning Hoofdweg 132 (circa 1850), met
privaat.
Boerderijen. In 1838 is de boerderij Stengweg 19, met dwars geplaatst voorhuis,
gebouwd door de Sociëteit als directiewoning. De krimpenboerderij Hunsingo
(Postweg 15) kwam in 1912

Zuid-Eierland bij De Cocksdorp, Openbare lagere school

tot stand voor R.J. Leber, afkomstig uit het Groningse Bedum. Voorbeelden van
boerderijen die na de Russenopstand zijn gebouwd zijn: Lou Christy (Postweg 17;
1946), Ruimzicht (Hoofdweg 30; 1948) en de met zijlangsdeel uitgevoerde boerderij
De Hoek (Vuurtorenweg 83; 1949).
Het gemaal (Stengweg 29) dateert uit 1931 en voorziet in de afwatering van de
Polder Eierland en de Roggesloot.
Het Monument Watersnoodramp (Stengweg ong.), gelegen ten zuidoosten van
De Cocksdorp, herinnert aan de overstroming van de Polder De Eendracht in 1953.
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De vuurtoren (Vuurtorenweg 184) verrees in 1863-'64 ten noorden van De
Cocksdorp naar plannen van Q. Harder met een ronde conische romp van zes
verdiepingen, een balustrade en een lichthuis met koepel en draailicht. Na
beschadiging in 1945 kreeg de toren in 1948-'49 een ommetseling en een betonnen
bovenbouw. De roze geschilderde, gespoten cementlaag is in 1971 aangebracht. De
naastgelegen wachterswoningen zijn kort na 1945 herbouwd.
Zuid-Eierland. Gehucht ten zuidwesten van De Cocksdorp. De voorm. openbare
lagere school (Postweg 72) is een drieklassige school uit 1912 met losse
onderwijzerswoning (Postweg 70). De voorm. (Herv.) Bethelkerk (Muijweg 38), een
laag zaalgebouw met dakruiter uit circa 1940, dient nu als buurthuis. De bunker (bij
Postweg 115), die rond 1942 gebouwd werd bij het in 1937 aangelegde vliegveld
vertoont nog sporen van de Russenopstand (1945).

De Koog
(gemeente Texel)
Wegdorp in de duinen van het eiland Texel, ontstaan in de 14de eeuw na inpoldering
van enkele drooggevallen ‘cooghen’. Het nabijgelegen zeegat verzandde in de 15de
eeuw en verdween geheel bij de aanleg van de zanddijk naar Eierland (1630), waarna
het dorp sterk aan belang

De Koog, Herv. kerk
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De Koog, Duinboerderij Dorpsstraat 164

inboette. Dankzij de stichting van een badpaviljoen (1896) en een badhotel (1908)
werd De Koog tot een badplaats. Deze ontwikkeling is na de Tweede Wereldoorlog
voortgezet met de aanleg van campings en bungalowparken in de omgeving.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 166), een zaalkerk met geveltoren en achtkantige
lantaarn, verving in 1719 een in zee verdwenen middeleeuwse kerk. De lantaarn
dateert uit circa 1800 en bevat een 18de-eeuwse klok. Het ingangsportaal is
toegevoegd bij een verbouwing in 1928.
De R.K. St.-Bonifatiuskerk (Nikadel 11) is een vierkante kerk in traditionalistische
vormen, gebouwd in 1963 als toeristenkerk naar ontwerp van C.F.L. van der Lubbe.
Woonhuizen. Van de oude bebouwing resteert de 19de-eeuwse duinboerderij
Dorpsstraat 164, waarvan het dwars geplaatste voorhuis is voorzien van een topgevel
met houten voorschot. Rond 1935 als recreatiewoning gebouwd is de Villa Opduin
(Ruijslaan 20), met houten topgevels.

De Kwakel
(gemeente Uithoorn)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen bij de kruising van een voetpad met het
veenriviertje de Kleine Drecht. Door de turfwinning was het dorp in de 18de eeuw
redelijk welvarend, maar raakte het in de 19de eeuw ook geïsoleerd. Het droogleggen
van het verveende gebied (1882-'83) maakte landbouw en vanaf 1912 ook tuinbouw
(bloementeelt) mogelijk.
De R.K. St.-Joannes Geboortekerk (Kwakelsepad 4) is een moderne kerk met
een zware vierkante middentoren in de vorm van een kolenkit. Dit gebouw uit
1967-'68 naar ontwerp van J.H. de Groot verving een kerk van 1875.
De voorm. openbare lagere school (Boterdijk 187-195), met drie lokalen en een
aangebouwde onderwijzerswoning, dateert uit 1879.
Het woonhuis Boterdijk 33 is een fors pand uit circa 1915 met rationalistische
details.
Boerderijen. In dit gebied liggen voornamelijk langhuisboerderijen. Tot de oudste
voorbeelden behoren de 18de-eeuwse Hallehoeve (Drechtdijk 49) en de
vroeg-19de-eeuwse boerderij Drechtdijk 125 met zomerhuis. Een ingezwenkte
lijstgevel heeft het voorhuis (1894) van de boerderij Leeuwarden (Boterdijk 91). De
stal stamt uit circa 1850. Een dwars voorhuis hebben de boerderijen Drechtdijk 90
(1863) en Drechtdijk 137 (1865). Van gesneden windveren voorzien zijn de
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laat-19de-eeuwse boerderijen Johanneshoeve (Drechtdijk 89-91), Drechtdijk 23 en
Nooitgedacht (Boterdijk 77).
Het voorm. fort bij de Kwakel (Ringdijk ong.) is een omgracht fort van de Stelling
van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van een acces (Drechterdijk). Het
verdedigbare aardwerk uit 1897 kreeg in 1906 een langgerekt bomvrij hoofd- en
voorgebouw geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels. Bij het fort staan een houten
fortwachterswoning en een genieloods.

De Rijp
(gemeente Graft-De Rijp)
Dorp op het Schermereiland, ontstaan in het begin van de 15de eeuw toen inwoners
uit Graft aan de westoever van het Beemstermeer een vissershaven stichtten (nu
Tuingracht). De bebouwing concentreerde zich aanvankelijk aan weerszijden van
de omringdijk van de Eilandspolder (Rechtestraat), met bij de dam (Grote Dam) een
waag en in 1467 een kapel. In 1594 verving men de dam door een brug met sluis en
volgde bebouwing haaks op de Rechtestraat langs het Zuideinde. In 1607 werd De
Rijp een zelfstandige banne (rechtsgebied). De haringvisserij en na 1654 de
walvisvaart zorgden voor economische bloei en de aanleg van twee havens aan de
zuidzijde (Buizenhaven 1625 en Balkenhaven 1650). Ook waren veel reders in De
Rijp gevestigd. In 1654, 1657 en 1674 werd het dorp door grote branden getroffen.
In de 18de eeuw volgde een gestage achteruitgang, waarna veeteelt en tuinbouw de
voornaamste vorm van bedrijvigheid werden.

De Rijp, Herv. kerk
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De Rijp, Evang. Luth. kerk

Eind 19de eeuw vond verdichting van de bebouwing plaats en na de Tweede
Wereldoorlog is het dorp ten westen van de Zuiddijk uitgebreid. De Rijp is een
beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (tegenover Grote Dam 3), oorspronkelijk gewijd aan St. Bavo, is
een ruime kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen
met kleine houten bekroning met wijzerplaten en ranke spits. Deze laat-gotische kerk
werd in 1529-'38 gebouwd en kreeg in 1635-'38 een koor en transept in gotische trant
naar ontwerp van Jan Adriaansz Leeghwater. De herbouw na de dorpsbrand in 1654
werd afgesloten met de voltooiing van de gotiserende toren (1661). Daarin bevinden
zich twee door Antoni Wilkes gegoten klokken (1663) en een torenuurwerk met
wijzerplaat van Cornelis Michielsz Volger (circa 1663). Aan de noordzijde van het
koor staat een portaalaanbouw met grote schoorsteen. De kerk is gerestaureerd in
1922-'23 (A.A. Hes) en in 1977-'79.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. De gebrandschilderde
ramen zijn geschonken door diverse steden (merendeels 1654-'57; hersteld 1941-'47,
T. Berg). Het Haarlemse glas is van Pieter Holsteyn. Uit de tweede helft van de 17de
eeuw dateren de preekstoel

De Rijp, Raadhuis

(Hendrick Bruno), de dooptuin met banken, drie overhuifde herenbanken, de
kerkbanken en een tochtportaal met Charitasbeeldje (1670). Tot de inventaris behoren
verder een wandbord met de geschiedenis van de kerk (circa 1670), een wapenbord
(circa 1670), een scheepsmodel (1696) en een rouwbord voor ds. Johannes Reland
(† 1703). Het orgel werd gebouwd door C.G.F. Witte (1854). De kerk heeft een
zerkenvloer. Op het kerkhof staat een baarhuisje (1875).
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De voorm. Evang. Luth. kerk (Rechtestraat 14) is een kort na 1790 gebouwde
zaalkerk waarvan de in 1880 wit gepleisterde puntgevel is voorzien van pinakels en
een windwijzer met zwaan. De kerk wordt geflankeerd door de eveneens wit
gepleisterde voorm. pastorie en kosterij (Rechtestraat 12 en 16)
De R.K. St.-Bonifatiuskerk (Rechtestraat 164) is een eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en een topgevel met door pleisterwerk versierde pinakels en
een geveltoren. Deze neogotische kerk verrees in 1860-'63 naar het ontwerp van
W.J.J. Offenberg en J. van Straaten ter vervanging van een schuurkerk uit 1804. In
de geveltoren hangt een door Pieter Hemony gegoten klok (1667). Het interieur van
de in 1983 en 1991 gerestaureerde kerk wordt gedekt door een houten tongewelf,
dat in 1894 ijzeren trekstangen heeft gekregen. Tot de neogotische inventaris uit de
bouwtijd behoren het hoofdaltaar, de preekstoel, de orgelkast en de kruiswegstaties,
alle gemaakt door atelier Cuypers-Stoltzenberg. Het Pels-orgel werd geplaatst in
1910 in de oude kast. De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door atelier
Nicolas (1919) en door L. Asperslagh (1927).
De pastorie (Rechtestraat 162) is een eclectisch herenhuis uit 1866, gebouwd naar
ontwerp van Offenberg en Van Straaten op de fundering van de kleine schuurkerk.
In 1896 werd die fundering vernieuwd onder leiding van N.J.H. van Groenendaal en
waarschijnlijk is toen de afgeschuinde gevelhoek met trapgevel ontstaan.
Overige kerken. Het eenvoudige kleine zaalgebouw van de Geref. Gemeentekerk
(Rechtestraat 140), uitgevoerd in 1912 naar plannen van J.A. Versteeg, gaat schuil
achter de kosterswoning (Rechtestraat 138). Ter vervanging van een kerk uit 1655
is in 1953 het huidige zaalgebouw van de Doopsgez. Gemeentekerk (Jan Boonplein
18) opgetrokken naar een traditionalistisch ontwerp van C. Keesman, met door de
dakgoot heen brekende vensterpartijen.
Het raadhuis (tegenover Kleine Dam 2) werd in 1630 gebouwd naar een
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maniëristisch ontwerp van Jan Adriaansz Leeghwater met drie rijk versierde
trapgevels. De waagruimte op de begane grond (met een balans uit 1632) is
toegankelijk via een doorgang onder de dubbele bordestrap. Boven de hoofdingang
op de verdieping zit een gevelsteen met het dorpswapen tussen twee leeuwen. De
trapgevel aan de voorzijde is versierd met voluutvormige klauwstukken, vazen en
een schilddragende leeuw. De zuidgevel heeft een toegang voor per boot aangevoerde
goederen en een trapgeveltop met voluutvormige klauwstukken en een bekronend
segmentvormig fronton met bol. Vergelijkbaar is de bekroning van de trapgevel aan
de noordzijde. Boven de ingang aan deze zijde wordt de in De Rijp geboren
Leeghwater gememoreerd met een gedenksteen (1875). Het raadhuis is in 1914-'17
gerestaureerd onder leiding van J.F.L. en H.W. Frowein. Het meubilair voor de
raadzaal is toen ontworpen door A. Mulder. In 1988 is het raadhuis opnieuw
gerestaureerd (W. Schagen).
Het oude Doopsgez. weeshuis (Vlaander 8) is een 17de-eeuws houten pand. Aan
de voorzijde prijkt een topgevel boven een 18de-eeuwse bakstenen pui waarvan een
afluiving, rechts, voorzien is van een accoladevormige windveer. Na de sluiting van
het weeshuis in 1865 diende het pand onder meer als school, nu als woonhuis.
Het voorm. Alg. wees- en armenhuis (Tuingracht 13), nu museum ‘In 't Houten
Huis’, is een grotendeels houten pand uit circa 1750. De straatzijde heeft een
bakstenen pui onder een licht overkragende houten gevel met pakhuisdeuren en
geschulpte windveren. In de lagere bakstenen vleugel ter linkerzijde bevindt zich de
regentenkamer met een schouw met tegeltableau (circa 1790).
Het voorm. nieuwe Doopsgez. weeshuis (Tuingracht 16) is een onderkelderd
eclectisch herenhuis uit 1865. De licht vooruitstekende, hogere middenpartij toont
in de geveltop een barometer. Binnen bevinden zich een schouw met spiegels,
verschillende stucplafonds en een kap met Philibertspanten.
De voorm. openbare lagere school (Rechtestraat 148) is een tweeklassig
schoolgebouw met neorenaissance-details, gebouwd in 1901 naar ontwerp van A.D.H.
Rups en in 1950 uitgebreid met een lokaal. Tegenwoordig dient het pand als
bibliotheek.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Rechtestraat 79), een tweelaags
gebouw met topgevels, kwam in 1904-'05 tot stand naar ontwerp van
rijksbouwmeester C.H. Peters. Sinds 1988 is het een woonhuis.
Woonhuizen. In De Rijp staan veel 17de-eeuwse, in de regel diepe, huizen met
een houtskelet en gedeeltelijk houten gevels. Een aantal panden heeft op de verdieping
pakhuisdeuren geflankeerd door kleine vensters van de oorspronkelijke pakhuiszolder.
Karakteristiek is het grotendeels houten huis Jan Boonplein 2 met aan de voorzijde
een bakstenen pui met bolkozijnen, rondboogstrokendeur en pakhuisdeur en daarboven
een houten voorschot met accoladevormige windveren. Het tweelaagse huis
Rechtestraat 71, tegenwoordig genaamd ‘In den Dondersteen’, heeft houten zijgevels
en houten topgevel uit 1655. Een houtskelet en een houten topgevel boven een
bakstenen pui bezitten verder Zuideinde 3, Kralingergracht 8-9 en 10, Tuingracht
14 (accoladevormige windveren), Tuingracht 18 en Rechtestraat 25, dat zowel voor
als achter een licht overkragende houten verdieping heeft boven een bakstenen
onderbouw. Opvallend bij Grote Dam 4 is de torenvormige makelaar - gesneden
naar model van de beschuittoren van Wormer (afgebroken
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1896). De winkelpui dateert van circa 1920. Een houtskelet hebben ook de dwarse
huizen Oosteinde 1 (houten middentopgevel) en Kerkstraat 1. Andere 17de-eeuwse
huizen voorzien van een houten voorschot met gesneden makelaar boven een
bakstenen onderbouw zijn Rechtestraat 38, 40 en 73 (1674), Tuingracht 21
(accoladevormige windveren) en Tuingracht 20, dat in het achterhuis een spiltrap
en een vertrek met eiken betimmering heeft behouden. Geheel in baksteen uitgevoerd
is het onderkelderde 17de-eeuwse dwarse huis Jan Boonplein 4 met in het midden
een ingangspartij met dubbele hardstenen stoep en daarboven een door de daklijst
heen brekende dakkapel met zolderluik. Andere interessante 17de-eeuwse bakstenen
huizen zijn de gepleisterde dwarse huizen Tuingracht 28, Rechtestraat 35 en
Tuingracht 1 (houten geveltop), en de diepe huizen Rechtestraat 24 (met afluiving)
en Tuingracht 10 (trapgevel, circa 1690).
Ook veel 18de-eeuwse huizen hebben een houten voorschot met geschulpte
windveren, zoals Jan Boonplein 1 en het tweelaagse dwarse huis Jan Boonplein 8.
Het 18de-eeuwse huis Rechtestraat 110 heeft een licht overkragende houten
verdieping en een overkragende geveltop met geschulpte windveren en gesneden
makelaar. Bij Rechtestraat 2 wordt de houten geveltop omlijst door ver overstekende
windveren. Binnen bevinden zich een
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18de-eeuwse betimmering en een tegelschouw. De winkelpui dateert van circa 1840.
Houten voorschotten hebben verder Tuingracht 9 en 26, Rechtestraat 67a en
Oosteinde 7; het laatste pand heeft binnen een 18de-eeuwse betimmering. Sommige
18de-eeuwse huizen hebben een klokvormige houten geveltop, zoals Kleine Dam 2,
met rijk snijwerk in Lodewijk XV-stijl, en Rechtestraat 52 en 74 (beide met
afdeklijst). De klokvormige houten geveltop van het redershuis Rechtestraat 78 (circa
1790) is voorzien van zijpilasters, een gebroken fronton met een beeld van een arend
en een zolderdeuromlijsting met pilasters. De voorkamer van dit huis toont een rijk
gesneden betimmering. Bij het grotendeels houten huis Rechtestraat 53 is de houten
tuitgevel uitgevoerd met zijpilasters en een fronton. Oosteinde 12 bezit een eenvoudige
houten puntgevel met pakhuisdeur en vlieringvenster.
In de 19de eeuw kreeg een aantal oude huizen een nieuwe lijstgevel. Voorbeelden
hiervan zijn de tweebeukige panden Het Wapen van Munster (Grote Dam 3; 1648),
Rechtestraat 142-144 (gepleisterd) en Rechtestraat 63, dat een door lisenen gelede
gepleisterde lijstgevel heeft en een tweebeukige achterbouw met houtskelet. Van
lijstgevels voorzag men ook Rechtestraat 108 (17de-eeuwse achtergevel), Rechtestraat
118 (achter twee gepleisterde 17de-eeuwse topgevels) en Rechtestraat 120. Het
laatstgenoemde pand heeft binnen een 18de-eeuwse betimmering en tegelschouw en
in een bovenvertrek een decoratieve beschildering. In de 19de eeuw gebouwd zijn
het herenhuis Oosteinde 1 (circa 1820) met hoeklisenen en een middenrisaliet met
omlijste ingangspartij en dakkapel. Het herenhuis Rechtestraat 54 kwam in 1866 tot
stand, evenals het houten tuinhuis achter het huis. Uit dezelfde periode dateren
Rechtestraat 72 (1869) en Rechtestraat 56 (met mezzanino). Het tweebeukige huis
Rechtestraat 76 heeft een gepleisterde eclectische voorgevel uit circa 1870.
Karakteristieke voorbeelden van eenlaagspanden zijn Rechtestraat 17 (1869), met
gepleisterde eclectische voorgevel, en de middenganghuizen Oosteinde 32
(gepleisterd) en Graenkoper (Oosteinde 28; 1881) met omlijste ingangspartij en
gesneden geveltopomlijsting bij de dakkapel.
De hofjeswoningen van de Doopsgez. Gemeente (Kralingerbuurt 2-6 en
Havenstraat 3) zijn in opzet 18de-eeuws en kregen rond 1860 geblokt gepleisterde
gevels.
De directeurswoning van de Maatschappij tot bevordering van Nijverheid
(Rechtestraat 146) is een herenhuis uit 1914, ontworpen in late neorenaissance-stijl
door gemeentearchitect A. van Aken. De middenpartij wordt bekroond door een
trapgevel. De maatschappij werd in 1846 door Jan Boon jr. gesticht.
Café-restaurant ‘'t Wapen van Amsterdam’ (Rechtestraat 106), gesticht in 1660,
is in de huidige vorm een sober neoclassicistisch herenhuis uit circa 1820 met omlijste
ingangspartij.
Winkels. Het voorm. winkelpand Rechtestraat 9 (1887) is voorzien van gepleisterde
gevels met pilasters, een fronton met bloklijst en een groot rond venster in de geveltop.
Iets jonger zijn het winkelpand De Tijdgeest (Oosteinde 14; circa 1890) met
neorenaissance-details en Oosteinde 8 met trapgevel (pui circa 1910). Het uit 1878
daterende pand Rechtestraat 166 kreeg in 1928 een winkelpui in art-decovormen.
Pakhuizen en bedrijfspanden. Een 17de-eeuws houtskelet en houten topgevels
hebben het pakhuis Walvisch (Kralingergracht 6) en de voorm. zeilmakerij De Zwaluw
(Tuingracht 25). Dat geldt ook voor de voorm. bergplaats van wijn en gedestilleerd
Bordeaux (bij Tuingracht 29) van S. de Graaff en de panden Tuingracht 33-34 (de
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laatste drie met vernieuwde buitenmuren). Aan de achterzijde van Jan Boonplein 20
staat een 17de-eeuws tweelaags bakstenen pakhuis met tuitgevel; het bedrijfsgedeelte
aan de straatzijde (‘De Korenschoof’) is uit 1945. Helemaal van hout zijn de pakhuizen
Tuingracht 11 (18de eeuw) en Rechtestraat 37 (19de eeuw), het grote pakhuis met
vier vloeren van graanmaalderij De Hoop (Oosteinde 30) en de oorspronkelijk met
twee bouwlagen uitgevoerde schuur De Wolbaal (bij Langebrugspad 2), die diende
als huidenzouterij en -drogerij. Het pand De Grutterij (Oosteinde 9) werd in 1858
gebouwd en de met mansardedak uitgevoerde bakstenen smederij Oosteinde 37 in
1905.
De Damsluis (bij Grote Dam 1) kreeg zijn huidige vorm in 1819 en is voorzien
van houten puntdeuren en een houten ophaalbrug.
Het voorm. stoomgemaal (Oostdijkje 14) uit 1874 is een deels gepleisterd pand,
uitgevoerd met rondboogfriezen, pilasters en gietijzeren rondboogvensters
(gerestaureerd 1970).

Den Burg
(gemeente Texel)
Hoofddorp op het eiland Texel. De ronde structuur van dit op een zandrug ontstane
dorp gaat mogelijk terug op een laat-9de-eeuwse ringwalburg, die in de loop van de
tijd werd vergroot met handhaving van de ronde vorm (Weverstraat, Warmoesstraat).
In 1346 werden burgwal en burggracht hersteld (gracht gedempt 1902). Geuzen
staken in 1571 het Agnietenklooster in brand. Het rechthuis uit 1611 werd in 1891
vervangen door het inmiddels gesloopte hotel Texel. Na 1900 ontwikkelde zich enige
bebouwing langs de Julianastraat en de Wilhelminalaan. De Parkstraat had het meeste
te lijden van een beschieting in april 1945. Mede door de bouw van het nieuwe
raadhuis aan de Groeneplaats (1968) is er relatief weinig van de oude bebouwing
bewaard gebleven. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp cirkelvormig uitgebreid.
De Herv. kerk (Binnenburg 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Sixtus en St.
Johannes de Doper, is een rijzige driebeukige pseudobasilicale kerk met recht gesloten
koor en een ingebouwde toren van vier geledingen met balustrade en achtzijdige
bakstenen spits. In de 11de eeuw bouwde men een eerste kerk, die begin 16de eeuw
werd vervangen door een nieuw schip met noordbeuk; rond 1539 verrees de zuidbeuk.
Het in de 14de eeuw aan de oude kerk toegevoegde koor kreeg zijbeuken in 1471-'80
en werd rond 1604 tot zijn huidige vorm ingekort. De twee onderste geledingen van
de toren verrezen midden 15de eeuw
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(mogelijk 1452 voltooid) met spitsboogtraceringen en banden in gele baksteen. Na
een blikseminslag in 1537 heeft men de toren verhoogd en in 1604 werden de
balustrade en de huidige spits aangebracht. In de toren, die voor de helft rust op na
1537 aangebrachte zuilen, hangt een door Conradus Splinter gegoten klok (1649).
Na beschadiging in 1945 is de kerk gerestaureerd in 1948-'53 en opnieuw in 1997.
Het met een houten tongewelf gedekte interieur heeft onversierde zuilen op
achtzijdige basementen. Tot de inventaris behoren een restant van een 15de-eeuws
doopvont, een vroeg-19de-eeuwse preekstoel (lezenaar 1668) en een gedenkbord
(1785). Het door J.M. Gerstenhauer gebouwde orgel werd door J.A.

Den Burg, gezien vanuit het zuiden

Hillebrand voltooid (1818). Op het kerkhof liggen zerken voor de burgemeesters
G.L. Reinbach († 1839) en P.K. Sybrandszoon († 1864).
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Molenstraat 36) is een sobere driebeukige
pseudobasilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor, dakruiter en een
half-ingebouwde toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. Deze neoromaanse
kerk kwam in 1862-'63 tot stand naar ontwerp van Th. Molkenboer en kreeg in 1912
een nieuw koor en transept naar plannen van P.J. de Jongh. Het met houten
tongewelven gedekte interieur bevat een door L. Ypma gebouwd orgel (1879).
Overige kerken. De via de Vermaningsglop bereikbare Doopsgez. kerk
(Kogerstraat 18), een in gele baksteen opgetrokken T-vormige schuilkerk met
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dakruiter, dateert uit de 18de eeuw (mogelijk kort na 1742). Bij de uitbreiding in
1882 werd de dakruiter geplaatst. Het orgel is van P. Flaes (1876). De voorm.
Baptistenkerk ‘Eben Haezer’ (Julianastraat 11) is een zaalgebouw uit 1910 met
siermetselwerk. Traditionalistische vormen vertoont de Geref. kerk (Elemert 1; 1952,
C. van der Bom).
Het voorm. Schoutenhuis (Groeneplaats 14) heeft een 14de-eeuwse kern in de
vorm van twee overwelfde kelders in het achterhuis. Nadat het diepe pand in 1571
was uitgebrand, verrees in 1611 haaks naast de voorgevel een rechthuis (gesloopt
1891). Ter plaatse daarvan bouwde men in 1894 het hotel Texel (gesloopt). Het thans
op die plek gevestigde restaurant omvat ook het oude Schoutenhuis. De in 1894
verdwenen trapgevel uit 1611 (of 1661) is gereconstrueerd bij de restauratie in 1981.
Deze gevel heeft een in opdracht van schout Hendrick de Gooyer aangebrachte rijke
zandstenen ingangspartij met corinthische halfzuilen en bloemslingers (1661). In het
interieur bevindt zich een uit Weverstraat 55 afkomstig kamerschot (1778) met
snijwerk en een beschildering door Andries Warmoes.
In 1841 verhuisde het rechthuis naar een huis aan de overzijde van het plein. Dat
huis en de aangrenzende panden hebben in 1968 plaats gemaakt voor het huidige
forse raadhuis (Groeneplaats 1), waarvan de raadzaal is voorzien van een verhoogde
betonnen lantaarn.
De overdekte visbank (Vismarkt 3) dateert uit 1833 en is rond 1950 gerestaureerd
en tot openbaar toilet verbouwd.
Scholen. De Oude School (Burgwal 20) is een gepleisterd eenlaagspand uit circa
1850. ‘Um 1800’-details vertoont de voorm. Zeevaartschool (Schilderend 39),
gebouwd in 1913 als een vierklassige gangschool met hoger ingangsgedeelte. Na
1933 diende ze als M.U.L.O.-school, thans als dorpshuis. De R.K. lagere
St.-Jozefschool (Beatrixlaan 46; circa 1920) is een achtklassige school op V-vormige
plattegrond. Een aardige zesklassige school met handenarbeidlokaal is de openbare
lagere school (Molenstraat 80; 1957).
Het postkantoor (Parkstraat 11), een eenlaagspand uit 1952 naar plannen van J.
de Bruin, staat ter plaatse van het in 1945 verwoeste Algemeen Weeshuis (restant
van het Agnietenklooster).
Het voorm. polderhuis (Vismarkt 7) is een robuust traditionalistisch pand uit 1961
met wapens en versieringen.
Woonhuizen. Het diepe huis Kogerstraat 1 werd in 1599 (ankers en deurkalf)
gebouwd als woon- en pakhuis. De rondboogfriezen boven de luiken op de verdieping
en de zolder zijn origineel. De in- en uitgezwenkte gevel met pinakels is bij de
restauratie in 1954 gereconstrueerd. Het nu als oudheidskamer in gebruik zijnde pand
bevat betimmeringen, een bedstede, een kelder en opkamer en een tegelschouw
(1863). De diepe huizen Binnenburg 19 en Gravenstraat 33 hebben beide een
(vernieuwde) vroeg-17de-eeuwse trapgevel met klimmend boogfries. Het in de kern
17de-eeuwse pand Binnenburg 15 toont drie gevelstenen met de namen ‘Texel’,
‘Goudbergh’ en ‘'T wapen van Schagen’. Restanten uit de 17de eeuw zijn mogelijk
verborgen in Stenenplaats 5 (achtergevel), Waalderstraat 15 en Waalderstraat 20.
Vóór het laatstgenoemde pand staat een fragment van een laat-gotische stoepsteen
(16de eeuw). Het pand Zwaanstraat 10, met dwars voorhuis en een diep eenlaags
achterhuis, bevat 17de-eeuwse elementen (balkenplafond, tegelwand)
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en heeft een blokbepleistering uit circa 1860. Voorbeelden van (in opzet) 18de-eeuwse
diepe huizen met houten voorschot zijn Waalderstraat 17-19, Warmoesstraat 16,
Weverstraat 67 (gerestaureerd) en Kogerstraat 11 (1811; met schuurgedeelte).
Laat-18de-eeuwse details hebben Burgwal 2 (bovenlicht) en Waalderstraat 1 (deur).
Voorbeelden van kleine 19de-eeuwse eenlaagspanden zijn Molenstraat 60-62
(1858), Waalderstraat 7-13 (circa 1860) en Molenstraat 23-33 (circa 1900). Rijker
is het brede eenlaagspand Warmoesstraat 34a (circa 1840) en vergelijkbaar hiermee
is de dokterswoning Warmoesstraat 52 (1876) met gietijzeren consoles. Uit dezelfde
tijd stamt de bijbehorende voorm. rijtuig- en paardenstalling (Warmoesstraat 50).
Een ingezwenkte lijstgevel hebben Warmoesstraat 4-6 (circa 1860) en Gravenstraat
2 en 3-5 (beide circa 1900). Met eclectische elementen uitgevoerd zijn Zwaanstraat
6 (circa 1860) en Schilderend 8 (circa 1880; met winkelpui). Neorenaissance-vormen
vertonen Zwaanstraat 8 (circa 1895) en de waarschijnlijk door dezelfde architect
ontworpen panden Hogerstraat 2, Kogerstraat 22, Stenenplaats 10 (alle circa 1900).
Uit het begin van de 20ste eeuw dateren

Den Burg, Woonhuis Kogerstraat 1
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de statige notabelenwoning Weverstraat 85 (1907), de villa's Kogerstraat 42 (originele
cementtegels), Julianastraat 3, Kogerstraat 34 en Sonnevanck (Waalderstraat 58)
en de met rationalistische details uitgevoerde burgemeesterswoning Weverstraat 101
(alle circa 1910). Expressionistische details vertonen de J.J. Reijstichting
(Warmoesstraat 46-48) en de dubbele woning Warmoesstraat 64-66 (beide circa
1925). De houten pre-fab-woning Flevo (Schilderend 101) komt uit Zweden.
Zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de dienstwoning Schilderend 72 (circa
1935) van de verdwenen elektriciteitscentrale, en verder Weverstraat 57 (1934) en
Wilhelminalaan 2 (circa 1935).
Bedrijfsgebouwen. De rond 1850 gebouwde timmerwerkplaats Burgwal 35-37
bestaat uit een woonhuis en een houten schuurgedeelte. Het groen geschilderde
houten pakhuis Molenstraat 66 uit 1873 heeft houten deuromlijstingen. De voorm.
Aerogeen gasfabriek (Julianastraat 4), met woonhuis en bedrijfsgedeelte, kwam in
1907 op initiatief van dr. A. Wagemaker tot stand naar een ontwerp met
jugendstil-details van A. en H. Keijser. De productie werd al gestopt in 1914.
Het voorm. bankgebouw (bij Binnenburg 2) en de naastgelegen winkelpanden
verrezen in 1929 naar een expressionistisch ontwerp van A. van Essen.
Het voorm. gebouw van het Koninklijk Texels Fanfarekorps (Witte Kruislaan
29) is een klein houten pand uit 1929.
De bunker bij Kogerstraat 132 is de in 1942 door de Duitsers gebouwde
commandopost ‘Texla’ van de Stützpunktgruppe Texel van de Atlantikwall.
Monumenten. Het met bakstenen pyloon uitgevoerde Esperantomonument (bij
Kogerstraat 34) uit 1935 is in 1941 afgebroken en in 1950 herbouwd. Aan de
Keesomlaan bevindt zich een glassculptuur ter ere van de bioloog Jac.P. Thijsse,
gemaakt in 2003 door J. Wolkers (beiden (oud)inwoners van Texel).
Begraafplaatsen. De rond 1880 gestichte Alg. begraafplaats (Kogerstraat 74)
heeft een interessant

De Waal bij Den Burg, Herv. kerk

grafteken met vlinder voor H.C. Dijt († 1906) en een oorlogsgedeelte voor geallieerde
vliegers; hier staat een Cross of Sacrifice. Opmerkelijk is het monument in de vorm
van een levensboom, geschonken in 1975 ter herinnering aan de opstand van
Georgische krijgsgevangenen (1945) en ontworpen door G. Otchiauri, T. Drapardize
en Z. Sakvarelidze. Op de rond 1900 gestichte R.K. begraafplaats (bij Hollewal 40)
bevindt zich onder meer een zerk met gietijzeren grafkruis voor H.W. Keesom (†
1929).
Boerderijen. Van de boerderijen in de omgeving van Den Burg hebben de
stolpboerderijen Hallerweg 33 en Smitsweg 6 mogelijk nog een laat-17de-eeuwse
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kern. De stolpboerderij Hallerweg 55 (circa 1800) bezit een uitgebouwd voorhuis
met houten voorschot. Voorbeelden van 19de-eeuwse stolpboerderijen zijn Rozendijk
34 (1851) en Schilderweg 167 (1860).
De Waal. Dit dorp ten noordoosten van Den Burg werd in de 12de eeuw gesticht
op een keileemopduiking. Van de in 1970 gesloopte 18de-eeuwse Doopsgez. kerk
resteert de 19de-eeuwse Doopsgez. pastorie (Vermaningspad 2). De in 1945 vernielde
kerk uit 1860 is in 1952 vervangen door de huidige Herv. kerk (Hogereind 2), een
traditionalistisch zaalgebouw naar plannen van J.W.H.C. Pot. In 1961 ontwierp hij
ook de zadeldaktoren met afgeschuinde zijden. Het orgel werd gemaakt door de firma
Flentrop voor de Wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. Woonhuizen. De rond
1850 gebouwde huizen Hogereind 21 en 25 hebben een ingezwenkte gepleisterde
lijstgevel en een dakbedekking met Oegstgeester pannen. Een omlijste ingang uit
circa 1860 siert het dwarse huis Hogereind 4. Voorbeelden van bescheiden
19de-eeuwse huizen met topgevel en houten voorschot zijn Hogereind 20 en 23. Uit
1929 dateert het met siertegelwerk uitgevoerde huis Hogereind 10. Boerderijen. De
in 1864 gebouwde hooischuur bij Hogereind 19 is nu onderdeel van het Agrarisch
en Wagenmuseum. De stolpboerderij Bomendiek 1 is uit 1887. In de Polder Waal
en Burg ten noordwesten van De Waal staan twee kleine vroeg-20ste-eeuwse
weidemolens (Westerboersweg ong. en De Staart ong.).

Den Helder
Havenplaats met marinebasis aan het Marsdiep, ontstaan rond 1500 als een vissersdorp
op het ‘Eijlandt van Huysduijnen’ ter vervanging van een door de golven verzwolgen
nederzetting. Huisduinen (zie elders) werd in de 17de eeuw overvleugeld door het
na 1570 verder landinwaarts gebouwde dorp, dat later bekend werd als het Oud (Den)
Helder. De Vierde Engelse Oorlog (1780-'84) was aanleiding de oorlogsvloot te
verplaatsen van de rede van Texel naar de marinehaven het Nieuwe Diep. De
waterbouwkundige Laurens Brandligt veranderde in 1781-'78 de getijdenkreek de
Meir met dammen in een haven. Deze marinehaven ten oosten van het Oude Helder
kreeg in 1790-'93 verdedigingswerken, maar die konden in 1799 de inname over
land door Engelse en Russische troepen niet voorkomen. In 1803 werd Oud Helder
omwald (rond 1920 omgevormd tot Prins Willem Alexandersingel) en groef men
aan de westkant van de haven naar plannen van Jan Blanken het Maritiem
Etablissement, na 1822 de Rijkswerf Willemsoord geheten. Napoleon bezocht Den
Helder in 1811 en liet dit ‘Gibraltar van het Noorden’ aan de landzijde voorzien van
een fortenlinie (1811-'13). In 1824 bereikte het Noordhollands
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Den Helder, Rijkswerf vanuit het zuidwesten

Kanaal het Nieuwe Diep en in 1828 werd het als Helders Kanaal naar Oud Den
Helder doorgetrokken. Van 1851, toen de koopvaardijvaart ongehinderd van het
Nieuwe Diep gebruik kon maken, tot de opening van het Noordzee Kanaal (1876)
kende Den Helder een bloeiperiode.
Binnen de verdedigingslinie lagen tot 1890 twee duidelijk gescheiden kernen,
westelijk het Oude Helder en oostelijk het Nieuwe Diep met de Rijkswerf, waar in
1865 de spoorlijn naar Alkmaar haar kopstation kreeg. Ten zuiden van de Rijkswerf
ontstond de Visbuurt. Het Oude Helder groeide langs het Helders Kanaal oostwaarts
en rond 1920 raakten beide kernen elkaar. Dit gebeurde op grond van een in 1909
door W. van Boven ontworpen uitbreidingsplan (herzien 1917). In 1940 en 1942
zorgden bombardementen voor schade, maar dat viel in het niet bij de gedwongen
afbraak in 1943-'44 van geheel Oud Den Helder, inclusief de Herv. kerk (1877),
evenals alle bebouwing ten noorden van het Helders Kanaal. De fortenlinie werd
met bunkers versterkt. Verder zuidelijk, ter hoogte van Julianadorp, kwam een tweede
landfront tot stand, waarbinnen ook het in 1915 voor de Marineluchtvaartdienst
gestichte vliegveld De Kooy viel.
Na het besluit in 1947 om Den Helder tot de enige marinebasis aan te wijzen, kon
de wederopbouw voortvarend ter hand worden genomen op grond van een
stedenbouwkundig plan van W. Bruin, uitgewerkt door zijn opvolger H.T. Vink.
Doordat men het station (1958; GJ. van der Grinten) naar het zuiden verplaatste, is
het Prins Hendrikplein ontstaan. Ten zuidwesten buiten de fortenlinie heeft men in
1962 de wijk Nieuw Den Helder voltooid en vanaf 1963 in het zuidoosten de wijk
De Schooten verwezenlijkt. Na het gereedkomen van de nieuwe Marinehaven
Willemsoord, aan de oostzijde van het Nieuwe Diep (eerste fase 1954, tweede fase
1982), is de Rijkswerf in 1993 opgeheven.
De voorm. Herv. kerk (Nieuwe Kerkplein 2, Nieuwe Diep), nu Evang.
gemeenschap ‘De Ambassade’, is een driebeukige zaalkerk met ingezwenkte
topgevels, dorische ingangspartij en een houten dakruiter met achtkantige lantaarn.
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Deze door H.H. Dansdorp ontworpen neoclassicistische kerk kwam in 1838-'39 tot
stand onder leiding van J.
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Borst. In het interieur zijn gietijzeren zuilen toegepast. De dakruiter uit 1843 bevat
een klok uit 1641. Het orgel is gemaakt door L. van Dam & Zn. (1861). De pastorie
(Weststraat 59; circa 1875) vertoont eclectische details.
De R.K. H.H. Petrus en Pauluskerk (Kerkgracht 55) is een driebeukige zaalkerk
met ingezwenkte topgevel en een houten dakruiter met achtkantige lantaarn. Deze
in 1839-'40 gebouwde neoclassicistische kerk is ontworpen door H.H. Dansdorp en
uitgevoerd onder leiding van L. Schilling. Sinds 1923 wordt de dorische ingangspartij
geflankeerd door zij-ingangen. De in 1965-'66 gerestaureerde kerk heeft een gewelfd
middenschip, door ronde zuilen gescheiden van de vlak gedekte zijbeuken.
De voorm. R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Jan in het Veltstraat
94) is een driebeukige kerk met recht gesloten koor en een achtkantige dakruiter,
gebouwd in 1875-'76 naar een neoromaans ontwerp van Th. Asseler. De toren bleef
achterwege, maar de voorgevel kreeg een fraai roosvenster. De in 1917 zelfstandig
geworden kerk is in 1990 gesloten. Uit circa 1917 dateert de pastorie (nr. 92).
Overige kerken. De voorm. Evang. Luth. kerk (Westgracht 66-69) is een
achthoekige kerk met dakruiter, gebouwd in 1854-'56 naar ontwerp van C.I. Bollee
en rond 1980 verbouwd tot woningen. Uit 1858 dateert de sobere Doopsgez.
vermaning (Kerkgracht 49). Vroeg-20ste-eeuws zijn de Evang. Luth. kerk
(Wezenstraat 66-70; 1913,

Den Helder, Herv. kerk

J. Pelser), nu Ned. Geref. kerk, en de Chr. Geref. kerk (Steengracht 25; 1918, J.
Visser). Voorbeelden van moderne kerken in Nieuw Den Helder zijn de
traditionalistische kerk van het Apost. genootschap (Sumatrastraat 16; 1937), de
voorm. (Geref.) Duinkerk (J. Verfailleweg 220; 1956, J.J. van der Lek), de (Herv.)
Johanneskapel (Waddenzeestraat 2; 1957, J.A. Peters en G.J. Roelofs), de (Herv.)
Opstandingskerk (H.A. Lorentzstraat 59; 1958, J.A. Peters en G.J. Roelofs) met
vrijstaande opengewerkte betonnen klokkentoren en de traditionalistische R.K.
St.-Nicolaaskerk (Haringvlietweg 2; 1961-'62, C.M. van Moorsel) met brede toren.
Verdedigingswerken. Het hoofdreduit van de in 1811-'13 aangelegde Stelling
van Den Helder is fort Lasaille, later fort Erfprins (Fortweg ong.). Gebouwd als
vijfhoekig gebastioneerd fort met drie ravelijnen en een enveloppe kreeg het in 1836
een bomvrije hoofdpoort en in 1861 een bomvrij hospitaal. Het zeefront werd in
1875 ten koste van een ravelijn omgewerkt tot een grote kustbatterij met een bomvrije
kazerne voor duizend man (nu Marinekazerne Erfprins). Fort l'Ecluse, later fort
Dirksz Admiraal (Nieuweweg ong.), was opgezet als een vierkant gebastioneerd fort
met twee ravelijnen en een enveloppe. De niet gereedgekomen noordpunt heeft men
in 1826-'27 verbouwd en opgenomen in de verbindingswal. Op de knik daarin, ter
hoogte van de keel van het onvoltooide fort, kwam een caponnière ter bestrijking
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van de wal. Aan de binnenzijde van die caponnière bouwden de Duitsers in 1942
enkele betonnen bunkers.
Het in 1791-'92 aan de zuidpunt van het Nieuwe Diep aangelegde Nieuwe Werk,
dat diende als kielplaats en werkplaats voor de marine, werd in 1812 veranderd in
de geschutsstelling Dugommier. Na de aanleg van het Noordhollands Kanaal verrees
in 1825 aan de westzijde daarvan het fort Westoever (Rijksweg ong.), een aarden
fort met reduit en enveloppe. Uiteindelijk werd het reduit tot fort verbouwd, met
daarin een bomvrij gebouw (1828-'30). Fort Dugommier, aan de oostzijde van het
kanaal, verbouwde men in 1833-'35 tot fort Oostoever (Het Nieuwe Werk ong.).
Gezamenlijk werden ze ook aangeduid als het Fort aan het Noordhollands Kanaal.
In 1826-'27 kwam tussen deze forten een verbindingswal gereed in de vorm van een
bedekte gemeenschapslinie. In 1865 was een coupure noodzakelijk ten behoeve van
de spoorlijn en in 1886 zijn enkele batterijen toegevoegd. Het oostelijke deel heeft
men rond 1914 afgegraven ten behoeve van een bassin van de mijnendienst (later
spoorweghaven). In 1942 zijn diverse bunkers van gewapend beton toegevoegd,
waaronder één bij de spoorcoupure.
Het voorm. weeshuis (Kerkgracht 1) is een fors sober neoclassicistisch gebouw
met hoekrisalieten en een middenrisaliet met balkon, fronton en achtzijdige
klokkentoren. Het werd in 1851 gebouwd naar een ontwerp van A.J. Sevenhuysen,
dat uitgekozen was na een prijsvraag. Uit de tijd van de verbouwing tot raadhuis
(1926) dateren de twee dienstwoningen aan de achterzijde. Tot 1987 heeft het als
raadhuis dienst gedaan.
Het kantongerecht (Kerkgracht 4) kwam in 1862 tot stand op basis van een
standaardplan van A.C. Pierson (uitgebreid 1910). Het gepleisterde tweelaagse
gebouw met middenrisaliet en rondboogvensters is neoclassicistisch van vorm. Het
naastgelegen gebouw Kerkgracht 3 dateert uit 1892.
Het belasting- en accijnskantoor (Koningsplein 9), een tweelaags diep pand met
neorenaissance-details, dateert uit 1898.
Scholen. Uit circa 1900 dateren de tweelaagse openbare lagere schoolgebouwen
Vismarkt 3 en Molenstraat 1 (met gymnastieklokaal) en de Gemeenteschool nr. 7
(Weststraat 110); laatstgenoemde met als opschrift boven de deur: ‘leeren is leven:
kennis is macht’. De tweelaagse Vakschool voor Meisjes (Middenweg 159; 1922,
D. Saal) vertoont expressionistische details. Een uitgesproken expressionistische
gebogen ingangspartij en strokenvensters kenmerken de Gemeentelijke Hogere
Zeevaartschool (Ankerpark 1; 1929). Zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de
schoolgebouwen Brakkeveldweg 51 (1932) en Middenweg 168 (circa 1934). De
scholengemeenschap Timorstraat 2 (circa 1955) is
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Den Helder, Warenhuis Vroom & Dreesmann

voorzien van een opmerkelijke betonnen wandsculptuur.
Het postkantoor (Middenweg 174) is in 1960 gebouwd nabij de telefooncentrale
(Boerhaavestraat 15; circa 1930) en een telefoonbunker (1942).
Woonhuizen. Door de afbraak van Oud Den Helder (1943-'44) dateren de oudste
huizen van circa 1840, zoals de sobere neoclassicistische huizen Binnenhaven 24 en
Kerkgracht 5-9. Eclectische details vertoont Westgracht 9 (1891) en van
neorenaissancedetails voorzien zijn Plantsoenstraat 7-11 (circa 1895). Voorbeelden
van huizen met jugendstil-details zijn Bassingracht 5-6 (circa 1910) en - vermengd
met rationalistische invloeden - Spoorgracht 6 (circa 1915). Fraaie houten erkers
hebben Weststraat 82 (circa 1910) en Loodsgracht 48 (1916), de laatste is ook versierd
met bricornasteentjes. Langs de Brakkeveldweg en de Van Hogendorpstraat staan
eenlaagse arbeiderswoningen uit 1915 met een gepleisterde strook aan de bovenzijde.
S. Krijnen ontwierp in 1922 het woningbouwcomplex Van Galenstraat 4-20 met
poortgebouw.
Winkels. Opmerkelijke vroeg-20ste-eeuwse winkels zijn Weststraat 65 (circa
1905), Beatrixstraat 92 (circa 1910) en - met ‘Um 1800’-details en hoektorentje Spoorstraat 45 (circa

Den Helder, Rijkswerf Willemsoord, Commandementsgebouw

1910). Mogelijk ontworpen door J. Kuyt is het warenhuis van Vroom & Dreesmann
(Beatrixstraat 1; 1957) met zijn op een kolom geplaatste ronde tearoom.
Hotel ‘Het Wapen van Den Helder’ (Spoorgracht 44) werd in 1910 gebouwd met
aan de jugendstil verwante details.
De voorm. Rijkswerf Willemsoord (Hoofdgracht 3) is een fors omgracht en
rechthoekig terrein met een groot scheepsdok, een dokkanaal naar de maritieme
binnenhaven, een zeedoksluis naar het Nieuwe Diep, twee droogdokken en veel
industriële gebouwen. Kort na het eerste plan van Jan Blanken (1812) begon tegenover
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de zeedoksluis de bouw van een stenen droogdok (in gebruik 1822). Het bijbehorende
stoommachinegebouw staat na de buitengebruikstelling (1862) sinds 1889 bekend
als ‘graanpakhuis’. Het definitieve plan voor de Rijkswerf werd in 1823 goedgekeurd,
waarna het werk in 1827 gereed kwam. Voor de opslag van licht ontvlambare stoffen
verrees aan de noordzijde het gebouw 't Torentje (Hoofdgracht 3; 1826). Dit vrijwel
vierkante neoclassicistische gebouw met achtzijdige lantaarn dient sinds 1966 als
Marinemuseum. Het ontwerp is van L. Valk, die ook tekende voor het in de
noordoosthoek gelegen Commandementsgebouw (Het Nieuwe Diep 4; 1823-'24).
Dit neoclassicistische drielaagse gebouw heeft hoekrisalieten en een middenrisaliet
voorzien van een voorsprong met fronton. Aan de westzijde staan langs het kanaal
nog enkele langgerekte eenlaagspanden in sobere neoclassicistische vormen.
Een tweede grote bouwcampagne volgde in 1857-'66. Daarbij werd in de
zuidwesthoek een tweede droogdok gegraven (1857-'58). Naast het
Commandementsgebouw verrees naar een eclectisch ontwerp van C. Outshoorn het
U-vormige hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut voor de Marine (1869-'70) als
opleidingscentrum voor adelborsten. Van de rond 1880 aan de noordzijde opgerichte
loodsen voor kanonneerboten resteren er nog zeven (nu onderdeel Marinemuseum).
De in 1882 als voltooid beschouwde rijkswerf werd in 1933 de enige Nederlandse
Marineherstelwerf. Bombardementen in 1940 en 1942 brachten vooral de oostzijde
van het complex schade toe. Rond 1946 is daar op de fundamenten van het oude
militaire ziekenhuis Het Klooster een carré-vormig lesgebouw voor adelborsten
geplaatst. Tot de diverse andere aanpassingen en uitbreidingen behoort de nieuwe
zeedoksluis uit 1975. Na de sluiting van de Rijkswerf in 1993 is het complex
verbouwd tot het nautisch complex Cape Holland met het Nationaal Reddingmuseum
‘Dorus Rijkers’. In het grote dok liggen diverse historische schepen, waaronder het
in 1952 op de Rijkswerf gebouwde lichtschip ‘nr. 10 Texel’.
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Het voorm. Gebouw voor het Loodswezen (Het Nieuwe Diep 23-25), een sober
neoclassicistisch tweelaags pand met kantoor-wachtlokaal en aangrenzende
dienstwoningen, werd in 1846-'47 gebouwd naar ontwerp van L. Valk. Vlakbij staan
de rond 1850 gebouwde loodsen en het kantoor van de havenmeester (Het Nieuwe
Diep 37a).
Zeemanstehuizen. Het voorm. militair tehuis Ned. R.K. Volksbond (Molengracht
17) kwam rond 1890 tot stand in neorenaissance-vormen. Het voorm. Alg. tehuis
voor Militairen (Spoorstraat 56) kreeg rond 1935 zijn huidige voorgevel.
De watertoren (Middenweg 59) verrees in 1908 naar ontwerp van J. Schotel
tussen de twee toenmalige dorpskernen. Bij een verbouwing in 1957 is het
Intzereservoir door een betonnen reservoir vervangen en heeft men de ronde
onderbouw gepleisterd. In 2004 hersteld.
De Postbrug over het Helders Kanaal (Loodsgracht ong.) werd in 1933 gebouwd
met expressionistische hoekpilonen, vermoedelijk naar ontwerp van S. Krijnen.
Gedenktekens. In 1922 is ter herinnering aan het marinepersoneel in de Eerste
Wereldoorlog het marinemonument (A.G. van Lom) opgericht, dat in 1951 is
herplaatst (bij Middenweg 22) en gerestaureerd als oorlogsmonument voor beide
wereldoorlogen. Het monument

Den Helder, Alg. begraafplaats, graf G.F.G. Gobius

voor het Reddingwezen (Helden der Zeeplein ong.; 1934-'35), een expressionistisch
ontwerp van P.L. Kramer, is een grote bakstenen pyloon met beeldhouwwerk van
Th. Vos en tableaus van J.C. Schultz en G.J. van der Veen. Het carillon werd geleverd
door de Gebr. Van Bergen (gerestaureerd 1999).
De Alg. begraafplaats (Kerkhoflaan ong.), gelegen tussen Den Helder en
Huisduinen, dateert uit de 18de eeuw. Rond 1920 werd een aula toegevoegd.
Opvallend zijn de diverse fraaie 18de- en vroeg-19de-eeuwse grafzerken voor
walvisvaarders, zoals die voor de commandeurs Jan Cornelisz († 1719), Jan Klaasz
Castricum († 1775), Anthony van Hanxleden († 1818) - alle met een afbeelding van
een schip - en die voor Geertje Bakker († 1814) met rocaillemotief. Een door Nering
Bögel gegoten gietijzeren cippus met omfloerste vaas staat op het graf van G.F.G.
Gobius († 1859). Een forse cippus is er voor de in 1882 omgekomen bemanning van
de monitor Adles. Interessant zijn verder de obelisken op piëdestal voor kapitein ter
zee D.E. Hinxt († 1797) en voor burgemeester K.J.C. Stokman († 1888), de cippus
voor Cornelis Dito († 1886) en de grafsteen met pleurant voor A. Bonselaar († 1913).
Aan de westzijde ligt de Isr. begraafplaats met metaarhuis (circa 1930) en grafstenen
voor onder andere S.D. van Embden († 5649 (1889)) en J. Coltof († 5687 (1927)).
De aan de oostzijde gelegen R.K. St.-Jozefbegraafplaats, gesticht rond 1880, heeft
een eigen ingang (Jan Verfailleweg) en een kapel (circa 1950).
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De voorm. Duitse ziekenboeg (Nieuweweg 23), gelegen ten zuiden van Den
Helder, is kort na 1942 gebouwd in traditionalistische ‘Heimat-stil’. Een eenlaagspand
met hoog schilddak diende als hospitaal. Verder omvat het complex een opslagruimte
en een stafgebouw met souterrain en bordestrap.
Julianadorp. Dit dorp ten zuiden van Den Helder is officieel gesticht in het
geboortejaar van koningin Juliana (1909) en ligt in de in 1817-'18 bedijkte polder
Het Koegras. Al rond 1900 bouwde men een school, maar een echte dorpskern
ontstond pas met de komst van de bloembollenteelt (rond 1910). Vanaf 1974 is aan
de zuidwestzijde een forse woonwijk (de Drooge Weert) ontstaan. De voorm.
openbare lagere school (Langevliet 58-60) kwam rond 1900 tot stand als zesklassige
gangschool met dwars geplaatste onderwijzerswoning op de kop. De Herv. kerk
(Parkstraat 12) is een zaalkerk uit 1909 met geveltoren en sober neogotisch
vormgegeven steunberen en spitsbogen. De zeskantige muziektent (Loopuytpark 17)
dateert uit 1927. In 1930 gebouwd naar ontwerp van C. de Leeuw zijn de
arbeiderswoningen J. van der Veerstraat 6-24. Van het tot de Atlantikwall behorende
Verteidigungsbereich Den Helder resteren van het Landfront enkele rond 1942
gebouwde betonnen bunkers (Middenvliet, Schoolweg).

Den Helder, Duitse ziekenboeg, stafgebouw
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Den Hoorn
(gemeente Texel)
Dorp op het eiland Texel, ontstaan in de middeleeuwen aan de rand van een
keileemopduiking. Het dorp kreeg hierdoor een langgerekte structuur (Klif,
Herenstraat, Diek), deels geflankeerd door achterstraten (Hoge en Lage Achterom).
Het dorp werd in 1398 door Friezen verwoest en rond 1479 platgebrand. De kerk
staat iets terzijde aan de noordkant van het dorp. Veel van de huizen aan de hoofdstraat
zijn oorspronkelijk gebouwd als loodshuizen en schipperswoningen. Den Hoorn is
een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 5) is een eenbeukige kerk voorzien van een wit
gepleisterde, half-ingebouwde toren met houten balustrade en achtzijdige spits. De
kerk werd vermoedelijk begin 16de eeuw gebouwd ter plaatse van een in 1409
afgebroken houten kapel. In de toren hangt een door Ricout Butendiic gegoten klok
(1461). De kerk leed schade in 1571 (hersteld 1573) en in 1646 volgde de sloop van
het koor en de bouw van een nieuwe oostgevel. De consistoriekamer tegen de
westgevel (1924) is bij de restauratie in 1957 vernieuwd en bevat een 18de-eeuwse
tegelschouw. Het kerkinterieur heeft een houten tongewelf en een galerij op toscaanse
zuilen (1707). De 17de-eeuwse preekstoel is afkomstig uit de Remonstr. kerk van
Bleiswijk. Van de oude preekstoel resteren enkele gesneden friezen (1670). Het orgel
is gebouwd door J.C. Scheuer (1857).
Overige kerken. Van 1660 tot 1971 was de Doopsgez. kerk als schuurkerk
gevestigd in de, in zijn huidige vorm 18de-eeuwse, stolphoeve Diek 11a. Als kosterij
diende het mogelijk 18de-eeuwse pand Diek 11 met houten voorschot. Uit 1906
dateert het voorm. verenigingsgebouw der Herv. gemeente ‘Ons Huis’ (Herenstraat
35). De voorm. R.K. kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Diek 22; 1923,
C.M. van Moorsel) is een sobere zaalkerk met portaal.
De voorm. openbare lagere school (Herenstraat 30) werd in 1879 gebouwd als
tweeklassige school en kreeg rond 1920 een derde lokaal. Het gevelmozaïek is van
R. Karner (1960).

Den Hoorn, Woonhuis Klif 23

Woonhuizen. De commandeurswoning Klif 23 is een in gele baksteen uitgevoerd
L-vormig eenlaagspand met topgevel en rode vlechtingen. Het werd in de 17de eeuw
gebouwd voor een kapitein op de grote vaart. De in oorsprong 17de-eeuwse
commandeurswoning Herenstraat 6 is nogal verminkt bij de verbouwing tot boerderij
in 1845 en een puivernieuwing eind 19de eeuw. Veel voorkomend zijn de eenlaagse
diepe huizen (loodswoningen) voorzien van een groen geschilderd houten voorschot
met witte windveren en topmakelaar. Het voorschot bevat veelal een wit omlijst
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‘deurvormig’ luik, waarvan het bovenste deel als venster is uitgevoerd en een
spiegelboog heeft; dit duidt op een (laat-) 18de-eeuwse oorsprong. Voorbeelden
hiervan zijn Diek 14 en 31, Klif 19 en Herenstraat 14, 49, 51 en 53. Het in de kern
18de-eeuwse dwarse eenlaagspand Kerkstraat 6 diende lange tijd als armenwoning.
De huizen Herenstraat 23 en Diek 13 kregen beide rond 1875 een nieuwe gevel. Een
brede gepleisterde lijstgevel hebben de tweelaagse huizen Herenstraat 34 (1830) en
Herenstraat 37 (1840, verbouwd 1884). Het woonhuis Klif 16 kreeg zijn gevel met
windveren en makelaar in 1890. Een tuitgevel en siermetselwerk bezit het diepe huis
Herenstraat 13 (circa 1924).
Boerderijen. In Den Hoorn staan enkele stolpboerderijen, zoals Diek 21 (1763),
Klif 35 (1840), Diek 29 (1867) en de stolpschuur bij Kerkstraat 1 (1874). De
stolpboerderij

Den Hoorn, Kustbatterij Den Hoorn, bunker

Diek 50 uit 1916 heeft geen vierkante maar een rechthoekige plattegrond. In het
buitengebied liggen eveneens enkele waardevolle stolpboerderijen, zoals de in de
kern mogelijk 17de-eeuwse boerderij Oude Kamp (Hoornderweg 26; verbouwd rond
1850) en verder de boerderijen Capni (Pontweg 23; 1849), Westerweg 63 en 65
(beide 1864) en St. Donatus (Hoornderweg 46; 1893).
Het amfibisch oefencentrum (Mokweg 18), gelegen aan de Mok ten zuiden van
Den Hoorn, werd in 1916 aangelegd ten behoeve van watervliegtuigen van de marine.
Op het terrein van de huidige Joost Dourleinkazerne staat nog een hangar van circa
1920, alsmede de legeringsgebouwen en een officiersmess die dateren uit circa 1950.
Nabij de toegang staat een met baksteen beklede betonnen kazemat (circa 1935).
De voorm. kustbatterij ‘Den Hoorn’ (Witteweg ong.), werd in 1938-'39 ten westen
van Den Hoorn ingericht op het Loodsmansduin als onderdeel van de Stelling van
Den Helder. Het complex bestaat uit een commandopost, drie geschutsopstellingen
in het natuurgebied ‘De Bollekamer’ en een meetpost. Na de overname door de
Duitsers ten behoeve van de Atlantikwall verrees in 1942 bij de commandobunker
een bunker met munitiedepots en een verblijfsruimte voor manschappen.
De veerhaven ‘'t Horntje’ (Pontweg ong.), gelegen ten zuiden van Den Hoorn, is
in 1962 gegraven ter vervan-
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ging van de verder gelegen haven van Oudeschild. De verbinding met Den Helder
wordt sinds 1907 onderhouden door de door dokter A. Wagemaker opgerichte
T.E.S.O. (Texels Eigen Stoomboot Onderneming). De fuiken voor de veerboten zijn
in 1964 gereed gekomen (sinds 1968 dubbeldeks).

Den Oever
(gemeente Wieringen)
Vissersdorp, ontstaan in de late middeleeuwen op de noordoostpunt van het
voormalige eiland Wieringen. De vissershaven uit 1900 werd in 1920 zuidwaarts
verlengd tot de huidige Noorderhaven, die ook werd gebruikt bij de aanleg van de
Afsluitdijk. De 15de-eeuwse gasthuiskapel heeft men in 1967 gewijzigd herbouwd
in het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. De kleine dorpskern
bij de haven is na de Tweede Wereldoorlog westwaarts uitgebreid.
De openbare lagere school (Zwinstraat 66) is een drieklassige school uit 1931,
ontworpen in zakelijk-expressionistische vormen door L. Reinalda.
Woonhuizen. De voor het uitvoerend personeel van de Zuiderzeewerken
opgetrokken houten dienstwoningen Oeverdijk 8-10 dateren uit circa 1925. Een
voorbeeld van volkswoningbouw uit dezelfde tijd zijn de arbeiderswoningen
Dijkstraat 1-35.

Den Oever, Stevinsluizen

Het café ‘Tante Pietje’ (Havenstraat 20) werd rond 1930 gebouwd met
expressionistische details.
Windmolen ‘De Hoop’ (Hofstraat 57) is een met riet gedekte achtkante grondzeiler
uit circa 1675 die als korenmolen diende.
Het peilschaalhuisje (Havenkade ong.) werd in 1919 tegen de dijk gebouwd met
siermetselwerkbanden en een flauw hellend zinken dak met sierspant.
De forse schuren Gesterweg 8-12 en 18-24 (circa 1925) dienden voor de opslag
van materieel en gereedschap voor de Zuiderzeewerken.
De lichtbaak (Afsluitdijk ong.) dateert uit 1884 en heeft een opengewerkte ijzeren
constructie, omgang en lichthuis. Dit oorspronkelijk in De Haukes opgerichte kustlicht
werd rond 1929 overgebracht.
De Stevinsluizen, gebouwd in 1927-'32 aan het begin van de Afsluitdijk, bestaan
uit een schutsluis met tussenhoofd en aan de zuidzijde de Binnenhaven. Tussen de
sluizen en de twee draaibruggen in de doorgaande weg (A7) ligt de Voorhaven en
aan de noordzijde de Buitenhaven. Oostelijk hiervan bevinden zich twee groepen
spuisluizen met stalen schuiven en betonnen heftorens. D. Roosenburg verzorgde de
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esthetische vormgeving. Nabij de draaibruggen staat het bronzen standbeeld van ir.
C. Lely (1953, M. Andriessen). Ter verdediging van de nieuwe vaste oeververbinding
kwam in 1932-'36 de Stelling bij Den Oever tot stand, een voor die tijd moderne en
gedegen dubbele verdedigingslinie met dertien kazematten. De kern van de eerste
linie - ten oosten van de schutsluizen - bestaat uit een driehoekig plateau met een
enkele en een dubbele kanonkazemat, vijf mitrailleurkazematten en een
luchtdoelremise. Aan de oostzijde ligt een V-vormige tankhindernis, waarin drie
rijen betonpalen geplaatst konden worden. De tweede linie - ten westen van de
spuisluizen - bestaat uit een langwerpig plateau met luchtdoelremise, machinekamer
(voor elektriciteit) met verbandpost en twee mitrailleurkazematten ter bescherming
van de havens. Op de kade van de schutsluizen staat voor datzelfde doel nog een
mitrailleurkazemat.
Het monument met uitkijktoren op de Afsluitdijk staat op de plaats waar op 28
mei 1932 het laatste gat in de dijk werd gedicht. Deze in 1933 naar ontwerp van
W.M. Dudok opgetrokken zakelijk-expressionistische uitkijktoren was een geschenk
van de uitvoerende aannemers. Het in basaltlava uitgevoerde basement bevat een
lunchroom met daarboven een overdekt uitzichtplateau richting IJsselmeer en een
bronzen herdenkingsplaquette (1953, H. Krop). Hierop staan drie steenzetters en de
gevleugelde uitspraak: ‘Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst’. Een
opengewerkte betonnen toren met spiraalvormige trap leidt naar het hoge
uitzichtplateau richting Waddenzee. In 1952-'56 heeft men het monument verbouwd
en

Den Oever, Monument met uitkijktoren op de Afsluitdijk
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in 1982 is in de toren een souvenirwinkeltje ingericht. De loopbrug over de snelweg
dateert van de verdubbeling tot autosnelweg in 1976.
Het gemaal Leemans (Noorderdijkweg 27), gelegen ten zuiden van Den Oever,
is een functionalistisch, door lisenen geleed, bouwwerk uit 1929 naar ontwerp van
D. Roosenburg. Bij de bouw staken slechts de ingang met dienstruimte, de vensters
en het hellende pannendak boven de waterspiegel uit. De droogmaking van de
Wieringermeer werd voltooid met twee dieselcentrifugaalpompen van Werkspoor.
In het gebouw was nog plaats voor een derde pomp. Naast het gemaal ligt in de Den
Oeversevaart een schutsluis met schotbalkloods en trafohuisje. Traditionalistisch
van vorm zijn de dienstwoningen Nieuwlanderweg 12-22 (circa 1930).

Diemen
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als vissersdorp bij een dam in de Diem. De in 1226
voor het eerst vermelde Diemerdam kwam in 1281 in handen van graaf Floris V en
in 1317 definitief van Holland. Wegens toenemende kustafslag moest het dorp begin
15de eeuw in twee fasen landinwaarts worden verplaatst naar het huidige
Oud-Diemen. Die dorpskern had te lijden van een dorpsbrand in 1652. Verder
zuidwaarts werd in 1638 de Muidertrekvaart gegraven, die in 1640 bij Diemerbrug
een aftakking kreeg (Weespertrekvaart). In de 18de eeuw verplaatste de
dorpsbebouwing zich naar Diemerbrug, waar een lintbebouwing langs de trekvaart
ontstond. Diemen werd in 1731 een ambachtsheerlijkheid van Amsterdam.
In de 19de eeuw vestigde zich industrie nabij de samenkomst van de trekvaarten.
Tussen Diemerbrug en Oud-Diemen legde men in 1874 de Oosterspoorweg aan en
in 1935-'40 volgde een aansluitende spoorboog voor de Amsterdamse ringspoorlijn.
Voor de verbreding van de Muiderstraatweg (1924-'27) werd de bebouwing aan de
trekvaartzijde gesloopt en voor een vrij schootsveld vanaf de ringvaart om de
Watergraafsmeerpolder (Diemerkade) verdween in 1943 de

Diemen, R.K. St.-Petrus-Bandenkerk

westzijde van het dorp. Na de oorlog volgde een herbouwplan (1947) van mevr. E.F.
van den Ban. De Herv. kerk (1866) ten zuiden van de trekvaart heeft men - net als
de overige bebouwing aldaar - in 1984 gesloopt ten behoeve van een nieuwe
woonwijk. Het in 1966 aan Diemen toevallende gedeelte van de gemeente
Weesperkarspel is in 1967-'75 volgebouwd (Diemen-Zuid). Recenter is de bebouwing
van Diemen-Noord (1988-'92).
Van de voorm. Herv. kerk van Oud-Diemen (bij Ouddiemerlaan 164), herbouwd
na brand in 1642 en gesloopt in 1807, resteren de laat-middeleeuwse fundamenten.
Het gedeelte daarbinnen diende als kerkhof en vanaf 1840 begroef men ook
daarbuiten. Ter plaatse van het oude koor staat een gepleisterd baarhuis (circa 1840)
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met houten klokkentorentje. Daarin hangt een door Cyprianus Crans gegoten klok
(1753).
De R.K. schuilkerk ‘De Hoop’ (Hartveldseweg 23) werd in 1786-'87 ingericht
in een 18de-eeuws pand dat mogelijk diende als koetshuis. De kerkzaal kreeg
stucwerkdecoraties in Lodewijk XVI-stijl. De wit gepleisterde voorgevel dateert van
circa 1840. Na brandschade in 1990 is het gebouw gerestaureerd (H. Rappange &
Partners). De achtergelegen R.K. begraafplaats, gesticht in 1827, bevat onder meer
een laat-19de-eeuwse zinken Piëta. De door A.C. Bleijs in neorenaissancestijl
ontworpen pastorie (Hartveldseweg 24) stamt uit 1882.
De R.K. St.-Petrus-Bandenkerk (Hartveldseweg 25) is een driebeukige hallenkerk
met recht gesloten koor. De voorbouw heeft de vorm van een ‘gereduceerd westwerk’
met portaal en gaat over in een toren met een overkragende bekroning met wijzerplaat
en tentdak. Deze kerk werd in 1909-'10 gebouwd naar een op Byzantijnse vormen
geïnspireerd ontwerp van M.J.E. Lippits en N.H.W. Scholte. De kerk bevat een
neogotisch Pels-orgel (1910). Voor de kerk staat een bronzen H. Hartbeeld (circa
1920, J. Custers).
De (Geref.) Bethlehemkerk (Schoolstraat 10) is een zaalkerk met steil dak en
expressionistische elementen, gebouwd in 1936-'37 naar ontwerp van B.T. Boeyinga.
Het raadhuis (Hartveldseweg 35) verrees in 1880-'81 naar plannen van W.H.
Steenaart als een fors neoclassicistisch gebouw met geblokte hoekpilasters. Het
linkerdeel met eigen ingang was tot 1936 een dokterswoning. Het raadhuis heeft tot
1973 als zodanig dienst gedaan.
Het woonhuis ‘De Oude Smidse’ (Ouddiemerlaan 19) is een voor smid Anthony
Bronsman gebouwd diep huis met gepleisterde gevel en de jaartalankers ‘1749’.
Boerderijen. Boerderij Vredehof (Ouddiemerlaan 529) is een herbouw (2000)
van een uit 1774 daterende boerderij. De in de kern 18de-eeuwse boerderij Jachten Vislust (Overdiemerweg 13) werd rond 1870 en in 1915 verbouwd. De naastgelegen
stal dateert uit circa 1885.
De particuliere begraafplaats Rustoord (Weesperstraat 84) werd in 1791 gesticht
door George Henri Aman. Zijn zoon Paul splitste de begraafplaats in 1812 in een
katholiek en een protestants gedeelte. In 1925 werd Rustoord verkocht aan de Evang.
Luth. Gemeente van Amsterdam en in 1983 aan de Prot. Chr. Begrafenisvereniging.
De begraafplaats heeft een aula uit 1935 naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp
van J. de Boer.
Belangrijke graftekens zijn de grafsteen (J.B. Springer) met marmeren portretreliëf
(H. Teixeira de Mattos) voor N.J.B. Kappeyne van de Coppello († 1882), rector van
het Amsterdamse stedelijke gymnasium, alsmede de obelisk voor A.P. Lopez Suasso
(† 1890) en de marmeren zerk voor de chocoladefabrikant C.F.J.
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Blooker († 1902). Andere interessante graven zijn die van A. Baer († 1886), A.M.E.
Lodewijks († 1896), de voorvechtster voor sociale woningbouw H. Mercier († 1910)
en de auteur van de Historische Gids van Amsterdam, A.E. d'Ailly († 1959).
De Hoogduits-Isr. begraafplaats (Ouddiemerlaan 146) werd in 1913-'14 aangelegd
naar plannen van E.M. Rood. Hij ontwierp ook de beheerderswoning en het
metaarhuis. Voor de aanleg van de spoorboog van de Amsterdamse ringspoorlijn
werd het terrein in 1925 in tweeën gesplitst. Het oostelijke deel kwam in 1928 in
gebruik. H. Elte ontwierp hier in 1931 het sobere blokvormige metaarhuis met
zakelijk-expressionistische details. Er volgden uitbreidingen in 1935. In 1956-'57 is
langs de spoorlijn een uitgestrekt grafveld aangelegd met overgebrachte graven van
de in 1942 gesloten Amsterdamse begraafplaats Zeeburg. Op de begraafplaats liggen
overwegend joden uit de lagere bevolkingsgroepen. De overleden kinderen hebben
een eigen grafveld. Er is ook een urnenveld met stoffelijke resten van joden die
tijdens de Tweede Wereldoorlog in kamp Westerbork zijn overleden en daar - tegen
de joodse traditie in - zijn gecremeerd.
Het Gemeenlandshuis van Diemen (Diemerzeedijk 27), gelegen ten noorden van
Diemen, werd in 1726 door Cornelis van der Hoeven gebouwd voor het
Hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk. Het tegen de zeedijk opgetrokken
pand met souterrain, bel-etage en mezzanino-verdieping is

Diemen, Hoogduits-Isr. begraafplaats

voorzien van een sobere gevel met hoeklisenen en een middenrisaliet met zandstenen
deuromlijsting in Lodewijk XIV-stijl. Daarboven bevindt zich een opschrift
(chronogram). In de zijgevel zit een maniëristische wapensteen van het vorige
gemeenlandshuis (1609). Het interieur bevat een door Christiaan Wittenbeeker rijk
versierde stucgang, twee schouwen en een trap die is vervaardigd door Pieter Le
Normand. Aan de polderzijde staan een stal en een koetshuis uit 1728 gesitueerd als
bouwhuizen. Het complex is in 1970-'74 gerestaureerd (D. Verheus en A. Schellevis).
Merwedekanaal. Ten noorden van Diemen bevindt zich de in 1888-'92 ten behoeve
van het Merwedekanaal gebouwde St.-Anthoniedijksluis (Westelijke
Merwedekanaaldijk ong.) met over het noorderhoofd een welijzeren basculebrug. In
1934-'38 werd dit kanaal verbreed en verdiept tot het Amsterdam-Rijnkanaal, waarbij
de sluis buiten gebruik raakte. In het langs de sluis lopende kanaalvak werden
heftorens opgericht ten behoeve van een (tijdelijke) kering. Iets oostelijker langs het
kanaal staat een voorm. dienstwoning (Ouddiemerlaan 553), een eenlaagspand uit
1893 met zijtrapgevels in neorenaissance-stijl. Ervoor staat een gietijzeren grenspaal
van de stad Amsterdam, die daar waarschijnlijk na de grenswijziging in 1896 werd
geplaatst.
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Het voorm. Werk aan het IJ voor Diemerdam (Overdiemerweg 37), gelegen
ten oosten van Diemen aan de Zuiderzeedijk bij Over-Diemen, werd in 1787 als
batterij aangelegd om

Diemen, Gemeenlandshuis

Amsterdam tegen de Pruisen te verdedigen. Vanaf 1887 diende het voor ondersteunend
vuur ten behoeve van het forteiland Pampus. In 1896 kreeg het een remise en later
een aardwerk aan de landzijde. Dit vestingwerk is in 1954 opgeheven.
Duivendrecht (gemeente Ouder-Amstel). Dorp ten zuidwesten van Diemen,
ontstaan in de Groot Duivendrechtse Polder (1637) en de Klein Duivendrechtse
Polder (1638). De oudste bebouwing is 19de-eeuws. Eind 20ste eeuw is de kern
ingeklemd geraakt tussen de grootschalige nieuwbouw van Amsterdam, Diemen en
de Bijlmermeer. De boerderijen ‘Sophia's Hoeve’ (Rijksstraatweg 226; 1883) en
‘Anthoniushoeve’ (Rijksstraatweg 228; 1889) zijn langhuisboerderijen van het
voerdeeltype. Ter vervanging van een kerk uit 1840 verrees in 1877-'78 naar ontwerp
van Th. Asseler de R.K. St.-Urbanuskerk (Rijksstraatweg 230) als een eenbeukige
kruiskerk met halfronde apsis en een tweetorenfront van vier geledingen met frontalen
en naaldspitsen. Deze neoromaanse kerk heeft een roosvenster in de voorgevel. Het
interieur wordt gedekt door een houten tongewelf en bevat een 18de-eeuwse preekstoel
en neogotische altaren, een communiebank en kruiswegstaties uit de bouwtijd. Uit
circa 1880 dateert de pastorie (Rijksstraatweg 232). De Herv. kerk (Rijksstraatweg
129), een eenvoudige zaalkerk met ingangsportaal, kwam in 1923 tot stand naar
ontwerp van J.G. Landman. In 1992-'93 gebouwd naar

Duivendrecht bij Diemen, R.K. St.-Urbanuskerk
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ontwerp van P.A.M. van Kilsdonk is het drielaagse station Duivendrecht (Stationsplein
ong.). Het laagste niveau wordt gevormd door de entreepartij, daarboven bevinden
zich de perrons van de oost-west lopende Schiphollijn en op het hoogste niveau de
perrons van de noord-zuid lopende lijn Amsterdam-Utrecht. De perronkap daar is
ontworpen door L. Vácàr.

Dirkshorn
(gemeente Harenkarspel)
Dijkdorp, ontstaan in de late middeleeuwen. De vooral 19de-eeuwse lintbebouwing
aan de Raadhuisstraat en Dorpsstraat is later verdicht. Na de Tweede Wereldoorlog
zijn aan de zuidwestzijde bungalowparken gebouwd.
De Herv. kerk (Raadhuisstraat 5) is een recht gesloten kerk met een ingebouwde
consistoriekamer en een geveltoren met achtzijdige lantaarn, frontalen en naaldspits.
Dit eclectische gebouw met gepleisterde neogotische details kwam in 1868 tot stand
naar ontwerp van B. Meister, ter vervanging van een kerk uit 1659. Tot de inventaris
behoren een vroeg-17de-eeuwse preekstoel en een door L. Ypma gebouwd orgel
(1870).
De Geref. kerk (Raadhuisstraat 80) is een zaalkerk met terzijde geplaatste

Dirkshorn, Herv. kerk en raadhuis

toren, gebouwd in 1919-'20 naar een ontwerp met rationalistische details van J. Groot.
Het voorm. raadhuis van Harenkarspel (Raadhuisstraat 1) werd in 1870 naar
plannen van J.H. Vlaming gebouwd als een neoclassicistisch pand met souterrain en
bordestrap. Het souterrain diende aanvankelijk als secretariswoning. In 1930 heeft
men de raadzaal op de beletage vergroot.
Woonhuizen. Gebouwd in 1880 als burgemeesterswoning is het middenganghuis
Dorpsstraat 26 met dakerker. Iets jonger zijn de landarbeiderswoning Raadhuisstraat
78 (circa 1900) en de met chalet-sierspant uitgevoerde voorm. pastorie Dorpsstraat
22 (circa 1905).
Boerderijen. De stolpboerderij Stroet 49 dateert uit 1837. Andere goede
voorbeelden van dit boerderijtype zijn Dorpsstraat 14 (1882; met dakerker) en
Middenweg 23 (circa 1890; met spiegel). De in de kern oudere stolpboerderij
Raadhuisstraat 34 (met spiegel) kreeg rond 1900 aan weerszijden van de voorgevel
een uitbouw.

Driehuis
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(gemeente Velsen)
Dorp, ontstaan in de 19de eeuw bij een kruising van wegen. Tussen 1915 en 1940
groeide het dorp sterk. Met de aanleg van de Velser(spoor)tunnel heeft men de
spoorlijn Haarlem-Alkmaar in 1957 verlegd en kreeg Driehuis een station. Na de
Tweede Wereldoorlog is Driehuis een ruim opgezet forensendorp geworden.
De R.K. St.-Engelmunduskerk (Driehuizerkerkweg 113) is een driebeukige
basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen
met ingesnoerde naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1893-'94 naar ontwerp
van A.M. Bruning. Wegens geldgebrek maakte hij het ontwerp voor de pastorie
(Driehuizerkerkweg 115) pas in 1918.
Het voorm. missiehuis van de missionarissen van het H. Hart van Jezus
(Driehuizerkerkweg 123) kwam in 1924-'25 tot stand naar een ontwerp met
expressionistische details van F.C. de Beer. Dit langgerekte gebouw met
hoekpaviljoens kreeg in 1928 een haaks aangebouwde kapel. In terracotta uitgevoerde
beelden van Petrus en Paulus en een reliëfvoorstelling van Christus markeren de
hoofdingang.
De boerderij Driehuizerkerkweg 117-119 stamt uit de 17de eeuw en maakte in
de 18de eeuw deel uit van de buitenplaats Westerveld. Het lage gepleisterde huis
met opkamer heeft drie U-vormig op elkaar aansluitende zadeldaken met een zakgoot.
Schoonenberg (Driehuizerkerkweg 2). Dit chaletachtige herenhuis met
aangebouwde stallen en koetshuis was oorspronkelijk de 18de-eeuwse
tuinmanswoning van het oude buitenhuis Schoonenberg (gesloopt 1827). Het werd
in 1859 voor G. Heshuysen verbouwd en opnieuw gewijzigd in 1869. Het park heeft
een vroege landschappelijke aanleg uit circa 1800 met restanten van een 18de-eeuwse
formele aanleg. De 18de-eeuwse schuur bij de moestuin van het oude huis
Schoonenberg werd in 1860 verbouwd tot het huidige wit gepleisterde woonhuis
Tolsduinerlaan 1 met keperboogvormige vensters.
Woonhuizen. In 1866 liet G. Heshuysen de wit gepleisterde eclectische villa
Westerveld (Duin en Kruidbergerweg 14) bouwen op de voormalige en gelijknamige
buitenplaats. Na de aanleg van een begraafplaats in 1888 kreeg het de functie van
dienstwoning en nadien
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Driehuis, Alg. begraafplaats Driehuis-Westerveld, crematorium

van kantoor. De gepleisterde villa Duin en Kruidbergerweg 16 werd in 1923 gebouwd
voor A.M. du Mee, weduwe van J.H. van Eeghen, naar een ontwerp in neo-Lodewijk
XIV-stijl van P.A.J. Scheelbeek. De villa Kriemhildestraat 2 verrees in 1904 naar
plannen van J. Stuyt, in samenwerking met J.Th.J. Cuypers. Voorbeelden van
middenstandswoningen in expressionistische stijl zijn Driehuizerkerkweg 18 (1920,
J.A. Snellebrand en A. Eibink), Driehuizerkerkweg 22 (1921, A.M.J. Sevenhuijsen),
Driehuizerkerkweg 57 en 59, Waterlandweg 2 en Waterlandweg 4 (1922, Ch. Bartels).
De Alg. begraafplaats ‘Driehuis-Westerveld’ (Duin en Kruidbergerweg 2-6) werd
in 1888 op initiatief van een groep vooraanstaande Amsterdammers aangelegd op
het geaccidenteerde duingebied van de voorm. buitenplaats Westerveld. Deze door
L.P. Zocher ontworpen begraafplaats is enkele malen uitgebreid. Uit 1912 dateert
de naar plannen van M.A. Poel gebouwde doodgraverswoning met personeelsverblijf;
boven de ingang zit een tegeltableau met doodssymbolen. De nieuwe aula uit 1963
is ontworpen door C. Wegener Sleeswijk. Net buiten de begraafplaats staat het in
1937-'41 naar een functionalistisch ontwerp van W.M. Dudok gebouwde voorm.
ontvanggebouw (Driehuizerkerkweg 138) met koffiekamers, kantoor en
directeurswoning.

Driehuis, Alg. begraafplaats Driehuis-Westerveld, columbarium (1993)

Op de begraafplaats bevinden zich graven van diverse bekende Nederlanders, zoals
de dichter C.S. Adama van Scheltema († 1924; beeld T. Visser), de Amsterdamse
wethouder F.M. Wibaut († 1936) en harpiste Rosa Spier († 1967). Opvallend zijn
ook de grafmonumenten voor kweekschooldirectrice L. Hardenberg († 1898; beeld
B. van Hove) en journalist H. van Wermeskerken († 1937; ontwerp J. de Meijer).
Ook architect K.P.C. de Bazel († 1923) ligt hier begraven. Voorbeelden van
urnenmonumenten zijn die voor de schrijver E. Douwes Dekker (Multatuli) († 1887;
opgericht 1948 naar ontwerp A.H. Wegerif), voor predikant H.G. van Wijngaarden
(† 1929; vervaardigd N.A. van der Kreek) en voor vliegtuigbouwer A.H.G. Fokker
(† 1939; bronsplastiek Th. van Reijn). Op een duintop staat het in 1913 naar ontwerp
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van M.J. Poel en zijn opvolger P. Kramer gebouwde crematorium, het eerste in
Nederland. Dit gebouw heeft een uitgebouwde ingangspartij met trap, een
centraalbouwvormige aula met zestienzijdige koepel en daarachter het eigenlijke
crematorium met twee schoorstenen. In de kelder is een columbarium ondergebracht.
Hier bevindt zich ook de urn van architect H.P. Berlage († 1934). De omringende
tuinaanleg is van J.J. Kerbert. Naar ontwerp van W.M. Dudok heeft men in 1925-'26
het sobere halfronde columbarium toegevoegd met impluvium (vijver), twee
urnengalerijen en een met witte en zwarte tegels beklede toren. In dit columbarium
staan onder andere de urnen van de vrouwenvoorvechtster Aletta Jacobs († 1929) bijgezet in een door G. Rueb ontworpen keramisch wandmonument - en die van
cabaretier Louis Davids († 1937). Aansluitend heeft Dudok nog een urnentuin (1932)
ontworpen.

Driehuizen
(gemeente Schermer)
Dorp op het Schermereiland, volgens overlevering genoemd naar de drie huizen die
hier in 1603 tegen de dijk werden gebouwd. Na de droogmaking van de Schermer
(1635) kreeg Driehuizen een verbindingsweg met Zuidschermer.
De voorm. Herv. kerk (Driehuizen 17), een zaalkerk met vijfzijdige sluiting en
een houten geveltoren, kwam in 1912 tot stand naar een neoromaans ontwerp van
C.J. Ooms. In de geveltoren hangt een door klokkengieter Petit & Fritsen gegoten
klok (1913). De uit 1868 daterende voorm. pastorie (Driehuizen 19-21) werd in 1912
verbouwd en gepleisterd.
De openbare lagere school (Driehuizen 36) is een tweeklassige school, die rond
1910 de huidige vorm kreeg maar in oorsprong ouder is. De voorm.
onderwijzerswoning (Driehuizen 38) werd omstreeks 1910 gebouwd.
Woonhuizen. Het laat-18de-eeuwse huis Driehuizen 11 heeft een rijk gesneden
deuromlijsting en een houten klokgevel met frontonbekroning. Uit 1848 (gevelsteen)
stamt het dwarse huis Driehuizen 44 met houten zijgevels.
Het café-restaurant Driehuizen 13 is een rond 1875 in hout opgetrokken,
oorspronkelijk T-vormig, pand met keperboogvensters en in de topgevel een serliana.
Het gemaal ‘Juliana’ (Oostdijk 3) en de bijbehorende machinistenwoning (Oostdijk
5) zijn in 1926-'29 tot stand gekomen in zakelijk- expressionistische stijl naar plannen
van W.C. en K. Wit. Bij dit elektrische gemaal heeft het 17de-eeuwse
Zuiderpolderhuis gestaan (afgebroken 1958).
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Durgerdam, Raadhuis

Durgerdam
(gemeente Amsterdam)
Dijkdorp, ontstaan op de kort na de St.-Elisabethsvloed (1422) opgeworpen dijk aan
de noordoever van het Buiten-IJ. Op deze Waterlandse Zeedijk vestigden zich
aanvankelijk vissers en schippers. In 1573 werd Durgerdam door Spaanse troepen
verwoest en in 1687 door een dorpsbrand. Daarna was tot 1932 de visserij de
belangrijkste bron van inkomensten. Buitendijks werd in 1840 een haven aangelegd
(nu jachthaven). Na de watersnood van 1916 heeft men de dijk verhoogd. Het
17de-eeuwse weeshuis brandde in 1925 af. De voornamelijk houten huizen staan
tegen de binnenzijde van de dijk, alleen de kerk en de school liggen in de polder.
Durgerdam is een beschermd dorpsgezicht dat het karakteristieke van een dijkdorp
heeft behouden door het ontbreken van moderne uitbreidingen landinwaarts.
De Herv. kerk (Durgerdammerdijk 76) is een zaalkerk uit 1840 met dakruiter en
door lisenen gelede zijmuren. De in 1867 gepleisterde voorgevel bevat mogelijk nog
resten van de oude kerk uit 1642. Tot de inventaris behoren een preekstoel (1646),
een doophek (circa 1650), drie koperen kronen (1664-'67) en een scheepsmodel
(tweede helft 17de eeuw). Afkomstig uit de Herv. kerk te Drunen is het door J.J.
Vool gebouwde kabinetorgel (circa 1815, geplaatst 1991).
Het voorm. raadhuis (Durgerdammerdijk 101) is een vierkant houten gebouw
met houtskelet uit 1678 (gevelsteen). Het tentdak wordt bekroond door een houten
koepeltorentje met wijzerplaat

Durgerdam, Finse school

en klok (1689). Een bordestrap leidt naar een laat-18de-eeuwse empiredeur met
snijlicht. Het nu als woonhuis ingerichte pand deed vroeger ook dienst als school en
visafslag.
De voorm. openbare lagere school (Durgerdammerdijk 67) is een tweeklassig
schoolgebouw uit circa 1910 met mezzanino en aangebouwde onderwijzerswoning.
Ertegenover staat een zogeheten Finse school (Durgerdammerdijk 68), een vierklassig
houten gebouw uit 1949.
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Durgerdam, Woonhuizen Durgerdammerdijk

Woonhuizen. De oude eenlaagse houten dorpshuizen hebben vaak een 17de-eeuws
houtskelet van kort na de dorpsbrand van 1687. Voorbeelden hiervan zijn
Durgerdammerdijk 38, 43, 44, 87, 123, 124, 135 en 136. Deze hebben alle een (later
vernieuwd) puntvormig houten voorschot met windveren en in de top een afweerteken.
Tegen het opwaaien van de pannen zijn vaak delen van het dak voorzien van een
raamwerk met latten. Het met 17de-eeuws houtskelet uitgevoerde huis Dur-
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gerdammerdijk 144 bezit een 19de-eeuws tuitvormig voorschot. De huizen
Durgerdammerdijk 59, 60 en 61 hebben een in opzet 18de-eeuws kern en een houten
voorschot met in- en uitgezwenkte zijkanten en een klein bekronend fronton.
Durgerdammerdijk 97 is een kleine houten visserswoning met een mogelijk
18de-eeuwse constructie. Van het houten huis Durgerdammerdijk 72, met 17de-eeuws
houtskelet, heeft men het voorste deel in de 19de eeuw met een verdieping verhoogd.
Voorbeelden van de minder frequent voorkomende dwarse eenlaagspanden zijn de
houten huizen Durgerdammerdijk 160 en 206, beide met een mogelijk 18de-eeuwse
constructie, alsmede Durgerdammerdijk 134 en 162 (19de eeuw).
De gietijzeren kilometerpalen op de Durgerdammerdijk dateren uit circa 1860
en dragen het opschrift ‘Noorder IJ- en Zeedijk’.
De achtzijdige muziektent (bij Durgerdammerdijk 64), met koepeldak en houten
borstwering, dateert uit circa 1920.
Het voorm. Werk aan het IJ voor Durgerdam (bij Durgerdammerdijk 177)
kwam tot stand op het in 1701 ten oosten van Durgerdam aangelegde Vuurtoreneiland,
dat in 1809 werd versterkt en voorzien van een kustbatterij. De huidige batterij in de
vorm van een vijfhoekig eiland stamt uit 1885 en diende voor ondersteunend vuur
ten behoeve van het forteiland Pampus. In 1894 kreeg het een bomvrij gebouw. Dit
vestingwerk is in 1959 opgeheven. Op het eiland staat een voorm. vuurtoren
(Durgerdammerdijk 177), ook lichtopstand ‘De Ydoorn’ genoemd. Ter vervanging
van een stenen toren uit 1701 verrees in 1893 deze opengewerkte achtkantige conische
toren van gietijzer en profielstaal, waarschijnlijk naar plannen van A.C. van Loo. De
toren telt vijf etages (bovenste gesloten) en heeft een omloop op consoles en een
lichthuis met koperen koepel.

Edam
(gemeente Edam-Volendam)
Stad, ontstaan in de 13de eeuw na de bedijking van de Zeevang aan een dam in de
veenstroom de Ye. Deze stroom heeft waarschijnlijk ter plaatse van de huidige
Matthijs Tinxgracht en verder zuidwaarts (langs de Lingerzijde) gelopen om in de
Zuiderzee uit te monden bij het later ontstane dorp Volendam. Bij de Lingerzijde
verrees een dichtbebouwd buurtje met de O.L. Vrouwekerk (Speeltoren). Edam wordt
in 1310 voor het eerst vermeld en kreeg in 1357 van graaf Willem V stadsrechten
en toestemming voor de aanleg van een tolvrije haven. Zo ontstond de Voorhaven
met aan de oostzijde het Oorgat en een havenkanaal naar de Zuiderzee. De
resulterende snelle economische groei leidde nog voor het
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Edam, Binnenstad

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

(Herv.) Grote of St.-Nicolaaskerk (p. 276)
Speeltoren (p. 277)
Doopsgez. vermaning (p. 277)
Evang. Luth. kerk (p. 277)
R.K. St.-Nicolaaskerk (p. 278)
Geref. kerk (p. 278)
Proveniershuis (p. 278)
Protestants weeshuis (p. 278)
Oudemannen- en vrouwenhuis (p. 278)
R.K. bejaardentehuis Koningshoeve (p. 278)
Wachthuis (p. 278)
Gemeenlandshuis (p. 278)
Stadhuis (p. 278)
Speeltheater (p. 279)
Boterhal (p. 279)
Kaaswaag (p. 279)
Postkantoor (p. 279)
R.K. bewaar-en naaischool St. Agnes (p. 279)
R.K. middelbare Coornhertschool (p. 279)
R.K. lagere St.-Agnesschool (p. 279)
woonhuis Damplein 8 (Edams Museum) (p. 280)
leerlooierij Gevangenpoortsteeg (p. 283)
zuivelfabriek De Purmer (p. 283)
Damsluis (p. 283)
Pompsluis (p. 283)
Poldermolen (p. 283)
Isr. begraafplaats (p. 283)

einde van de 14de eeuw tot de aanleg van de Achterhaven (noordzijde) en de
Nieuwehaven (zuidzijde). De laatstgenoemde werd westwaarts doorgetrokken langs
de Schepenmakersdijk, om zo een verbinding met het binnenmeer de Purmer te
krijgen. Kort na 1400 volgde een verdere uitbreiding van de stad naar het noorden,
waar aan het eind van de Grote Kerkstraat een nieuwe kerk verrees. Rond 1500 heeft
men Edam ommuurd. De stad floreerde door handel en scheepvaart en ook door de
vele scheepstimmerwerven met bijbehorende houthandel en touwslagerijen. Deze
bedrijvigheid concentreerde zich aan de westzijde
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Edam, (Herv.) Grote of St.-Nicolaaskerk, plattegrond

van Edam, waar een kleine voorstad ontstond. In 1526 verleende keizer Karel V aan
Edam het waagrecht.
Al bij de oprichting van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in
Kennemerland en Westfriesland (1544) was besloten tot de bouw van een binnenen een buitensluis in de Edamse haven. Na veel protest van de stad kwamen deze
Damsluis en Zeesluis in 1569 gereed. Het gevolg was de reeds gevreesde verzanding
van het Oorgat, wat in 1592 leidde tot de sluiting van de haven en de opkomst van
Volendam. Verder had Edam in 1587 en 1602 te lijden van stadsbranden. De
scheepsbouw en houthandel bleven van belang totdat deze zich in de tweede helft
van de 17de eeuw meer en meer naar Amsterdam en de Zaanstreek verplaatsten.
Door de droogmakerijen in de omgeving bleef Edam wel een bloeiend streekcentrum
voor de handel in vee en kaas (Edammer kaas).
Na het midden van de 18de eeuw stagneerde de stedelijke economie. Dit werd
versterkt door de aanleg van het Noordhollands Kanaal (1824), waardoor de
scheepvaart de stad niet meer passeerde. In 1835-'37 werden de laatste stadspoorten
afgebroken. De gedeeltelijke demping van de Achterhaven (1880) leidde tot een
brede straat (Eilandsgracht). De aanleg van de tramlijn Kwadijk-Edam-Volendam
(1906-'33) bracht weinig soelaas. Pas na 1950 heeft men het noordelijk stadsdeel
bebouwd en na 1960 is Edam aan de zuidzijde buiten de vesting uitgebreid. Edam
is een beschermd stadsgezicht.
De (Herv.) Grote of St.-Nicolaaskerk (bij Grote Kerkstraat 41) [1] is een forse
driebeukige hallenkerk met vijfzijdig gesloten middenkoor en een zware toren van
vier geledingen met ingesnoerde spits. De begin 15de eeuw opgetrokken laat-gotische
toren was oorspronkelijk hoger, maar werd na een blikseminslag in 1699 hersteld
met een nieuwe bovenste geleding (jaartalankers ‘1701’). Daarin hangt een door
Gerhard Schimmel gegoten klok (1701). Het vroeg-15de-eeuwse schip (1413
genoemd) werd circa 1475 met zijbeuken en een transept vergroot tot een kruiskerk.
De hallenkerk ontstond bij een verbreding en verhoging van die zijbeuken rond 1500.
Gehandhaafd bleven de kolommen en scheibogen van het middenschip en de
westelijke vieringpijlers van het transept. Het behouden en niet uitgebouwde transept
bleef minder breed dan de zijbeuken. De ondiepe uitbouw bij de eerste zuidbeuktravee
diende vermoedelijk als doopkapel. Verder kwam toen het driebeukige hallenkoor
tot stand, waarmee de kerk in 1518 de huidige omvang bereikte. Uit omstreeks 1540
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dateren het noordportaal met verdieping, de uitbreiding van de noordbeuk langs de
toren en de door Pouwels Pietersz gestichte librije aan de zuidzijde van de kerk. Dit
drie traveeën brede laat-gotische bouwdeel is voorzien van speklagen en rijk
beeldhouwwerk en heeft een overwelfde doorgang, een verdieping en een traptorentje
met ui-vormige spits. Na 1572 diende de librije ook als Latijnse school. In 1602
ontstond na blikseminslag in de toren een stadsbrand die ook de kerk verwoestte.
Het herstel kwam gereed in 1626. Verder werd de kerk hersteld in 1779 (Jacob de
Geest) en gerestaureerd in 1887 (J.Th.J. Cuypers; zuidportaal en librije), 1925-'34
(A.A. Kok), 1963-'79 en 1984-'88. Het zuidportaal is een reconstructie (1988).
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekstangen (circa 1626).
Op de noordwand prijkt een
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muurschildering met de Tien Geboden (begin 17de eeuw). De kerk bevat zes
15de-eeuwse laat-gotische banken uit de Kleine Kerk. Tot de inventaris behoren een
koorhek (tweede kwart 17de eeuw), een zeszijdige preekstoel vervaardigd door
Harmen Jansz Bost (1649), een doophek en doopbanken (1657), twee tochtportalen,
een door B. Smit gebouwd orgel (1663; gewijzigd 1716, Matthijs Verhofstad) en
een kabinetorgel (circa 1840). Verder zijn er wandborden, wapenschilden en talrijke
grafzerken. De kerk heeft aan de herbouw een monumentale reeks gebrandschilderde
ramen overgehouden in koor (1606-'08) en schip (1624-'25). Deze werden geschonken
door diverse Hollandse steden en overheidsinstellingen, het stadsbestuur en een aantal
ambachtsgilden. Enkele ramen kunnen worden toegeschreven aan Lenert Pietersz.,
Cornelis Clock, Cornelis Willemsz, Nicolaes Delft en Dirc Gerritsz, en enkele
ontwerpen aan Isaak Swanenburgh en één aan Willem Thybaut. Aan deze in 1931-'34
gerestaureerde ramen (W. Bogtman) zijn toegevoegd het gedenkraam van de
kerkrestauratie (1934, W. Bogtman) en het raam voor het Hoogheemraadschap van
de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland (1994, ontwerp H.H.J.
Kurvers).

Edam, (Herv.) Grote of St.-Nicolaaskerk, interieur (1992)

Het ommuurde kerkhof werd vergroot in 1828-'30, 1924-'27 en 1942. Opvallend
zijn het door E. Elwell vervaardigde neoclassicistische grafmonument met engel en
liggende leeuw (1888) voor F.H. Pont († 1886) en de door zijn vrienden aan hem
gewijde bank (1887). Andere interessante graftekens zijn de obelisk op postament
voor G. Deun († 1875) en het omheinde graf met stèle voor C.M. Versteegh († 1910).
De Speeltoren (Lingerzijde 1) [2] is een ranke toren van vijf geledingen met
balustrade en een achtzijdige zandstenen lantaarn met ui-vormige spits. Deze
laatgotische toren verrees waarschijnlijk tweede helft 15de eeuw tegen de O.L.
Vrouwe- of Kleine Kerk (gesticht 1310, gesloopt 1883). Van die tweebeukige kerk
resteren nog twee 15de-eeuwse schiptraveeën aan de zuidzijde. De bekronende
zandstenen torenlantaarn dateert uit circa 1525 (spits hersteld 1764). Een eerste
klokkenspel uit 1547 werd in 1569 vervangen door een carillon uit de Grote Kerk.
Dit in 1999 gerestaureerde carillon bestaat uit 19 klokken, waarvan er vier zijn
gegoten door Pieter van den Gheyn (1561). Het uur- en speelwerk (buiten gebruik)
is van J.P. Engelsz (1561), de slagklok is gegoten door Henricus Meurs (1620). Bij
de torenrestauratie in 1922-'24 (J. Letzer) heeft men de balustrade in gotische stijl
gereconstrueerd. De toren is verder gerestaureerd en geconsolideerd in 1972.
De Doopsgez. vermaning (Jan Nieuwenhuizenplein 6) [3] is een achter huizen
verscholen zaalkerk met rondboogvensters, gebouwd in 1702 op de plaats van de
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afgebrande schuilkerk uit 1602. Uit de bouwtijd dateert de inrichting met preekstoel,
banken en doophek. Afkomstig uit de Geref. kerk te Gaastmeer is het door Bakker
& Timmenga gebouwde orgel (1903, overgebracht 1992). Een kerkrestauratie vond
plaats in 1993. Uit circa 1900 dateert de kosterswoning (Jan Nieuwenhuizenplein 4).
De Evang. Luth. kerk (Voorhaven 135) [4] kwam in 1739-'41 tot stand onder
leiding van Jacob Laan ter plaatse van het rond 1400 gestichte H. Geestgasthuis, dat
tot 1738 als stadhuis dienst had gedaan. Deze zaalkerk heeft een gevel met ionische
deuromlijsting en geblokte hoekpilasters (1740). De attiek bevat een cartouche in
Lodewijk XIV-stijl met gebeeldhouwde zwaan. De kerk is gerestaureerd in 1991.
Het door een houten tongewelf gedekte interieur bevat een preekstoel (circa 1740),
een doophek en doopbanken (circa 1740), twee lessenaars en twee doopbogen van
koper (tweede kwart 18de eeuw), een koperen kroon (1747), een wijzerplaat (1772),
een door G.T. Bätz gebouwd orgel (1809) en een door G. Broeze vervaardigde
doopvont (1944, ontwerp F.B. Jantzen).

Edam, Evang. Luth. kerk (1995)
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De R.K. St.-Nicolaaskerk (Voorhaven 124) [5] is een driebeukige kruiskerk met
portaal en geveltoren. Deze neoclassicistische kerk verrees in 1846-'47 naar ontwerp
van H.H. Dansdorp ter plaatse van een kerk uit 1825. De kerk onderging
verbouwingen in 1873 (voorgevel), 1905-'08 (westelijke transeptgevel), 1962, 1985
en 1992. Tot de inventaris behoren enkele beelden (1872, L. Veneman; 1881, H. van
Poorten), een neogotisch hoofdaltaar (1908, H. Smits), biechtstoelen (1908),
kruiswegstaties (1917-'19, K. Dunselman) en een door B. Pels gebouwd orgel (1916).
De glas-in-loodramen zijn vervaardigd in 1905-'08 (Gebr. Van Rooyen), 1927 en
1933. Aan de noordzijde is een restant van de kerk uit 1825 als sacristie ingericht.
De pastorie (Voorhaven 126) is een gepleisterd neoclassicistisch pand (circa 1870,
serre 1908).
De Geref. kerk (Groenland 1) [6], een zaalkerk met spitsboogvensters, klimmend
boogfries en roosvenster, werd gebouwd in 1891 naar ontwerp van P. Groot. De kerk
bevat een door de firma Pels & Zn. gebouwd orgel (1933).
Het proveniershuis (J.C. Brouwersgracht 30) [7] werd in 1555 gesticht, onder
meer door Jan Claesz Brouwer. Het huidige hofje dateert uit de 17de eeuw en bestaat
uit vijftien eenlaagspanden in twee min of meer haaks geplaatste vleugels. In de door
een hek afgesloten voortuin staat een hardstenen lantaarnpaal (18de eeuw).
Het voorm. protestants weeshuis (Grote Kerkstraat 23) [8], gesticht in 1558 door
kapelaan Mathijs Mathijsz Tynincx, is een tweelaags dwars pand van 16de-eeuwse
oorsprong. Rond 1850 kreeg het een achteraanbouw en een neoclassicistische
voorgevel. Van rond 1558 dateert een gevelsteen met een voorstelling van
kolfspelende kinderen. De regentenkamer bezit een beschilderd behang (circa 1781).
De laat-19de-eeuwse portierswoning (Jan Nieuwenhuizenplein 12) heeft een
zandstenen ingangspoortje met gebroken segmentvormig fronton en een door
weeskinderen vastgehouden stadswapen (tweede kwart 17de eeuw).
Het voorm. oudemannen- en vrouwenhuis van de Herv. Diaconie (Nieuwehaven
62) [9] is een breed pand, geschonken en gebouwd rond 1840 in opdracht van
houthandelaar en burgemeester F.H. Pont. De entree en het tuinpoortje hebben een
neoclassicistische omlijsting en pilasters met ionische kapitelen. Het gebouw is in
1984 verbouwd tot appartementen.
Het voorm. R.K. bejaardentehuis ‘Koningshoeve’ (Voorhaven 158) [10], een
fors pand met dakruiter en dwarsvleugels, kwam in 1925-'26 tot stand in sober
expressionistische stijl naar ontwerp van Jos. Bekkers ter plaatse van het R.K.
weeshuis (1781). Op de hoeken zijn beelden aangebracht van de Amsterdamse
beeldhouwer K. Smout. Het gebouw is na 1995 verbouwd tot appartementen.
Verdedigingswerken. De laatmiddeleeuwse verdedigingswerken van Edam werden
tussen 1518 en 1543 verbeterd, vermoedelijk onder leiding van Symon Mieusz. Bij
een verdere verbetering in 1572-'81, onder andere door de aanleg van vijf kleine
bastions, was mogelijk de vestingbouwkundige Adriaen Anthonisz betrokken. De
stadsmuur werd al rond 1700 afgebroken, de zeven stadspoorten volgden in 1784,
1825 en 1835-'37. De omtrek van de oude vesting met wallen, grachten en singels
(Noorder-, Wester-, Zuidervesting, Burg. Versteeghsingel) is wel grotendeels
behouden.
Het voorm. wachthuis (Hoogstraat 14) [11], een 17de-eeuws tweelaags pand met
schilddak, bevat een gevelsteen met het stadswapen ter herinnering aan de vroegere
functie.
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Het gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen
van Kennemerland en Westfriesland (Schepenmakersdijk 16) [12] is een complex
van drie, U-vormig om een voorhof gesitueerde, gebouwen. Het in 1544 gestichte
hoogheemraadschap verhuisde in 1701 van Alkmaar naar Edam en vestigde zich in
het zogeheten Vlosserhuis op een scheepswerf. Dit deels onderkelderde 17de-eeuws
pand kreeg na een storm in 1724 nieuwe gevels en een ingangsomlijsting met pilasters;
het bovenlicht wordt geflankeerd door dolfijnen en bekroond door het
hoogheemraadschapswapen. Na een ingrijpende verbouwing in 1797 volgde in 1836
een achteruitbreiding met een vergaderzaal met spiegelgewelf en een
neoclassicistische gevel met toscaanse kapitelen. Het gebouw is bovendien in 1926
verlengd aan de westzijde (twee traveeën) en in 1952 aan de oostzijde (één travee).
Het gebouw links aan het voorhof stamt uit 1762 en diende als architectenwoning.
De door J.J. Bottemanne vervaardigde schouw in de herenkamer hoort bij een
ingrijpende restauratie uit 1818. De houten loods rechts was in gebruik als wagenhuis,
paardenstal, timmer-, touwen spijkerhuisje, en werd in 1759 in baksteen verlengd.
Het houten gedeelte heeft men vernieuwd in 1906. Van een restauratie in 1967 dateert
de kleine dakruiter met uurwerk. Het gebouw dient nu als woning. De geometrisch
aangelegde voorhof bevat vier tuinbeelden van de jaargetijden (circa 1770) en een
hardstenen lantaarnpaal (18de eeuw). Het voorhof wordt afgesloten door een houten
hek met twee toegangen. De opzetstukken boven de poorten tonen het gekroonde
hoogheemraadschapswapen geflankeerd door dolfijnen (1734).
Het complex is 1988 uitgebreid met het huis Schepenmakersdijk 10. Dit in 1650
door Jan Baan gebouwde huis met houtskelet kreeg in 1874 een nieuwe gevel in
opdracht van houthandelaar Jan Boot. Hij had rond 1860 ook het naastgelegen pand
Schepenmakersdijk 11 laten vernieuwen met een lijstgevel. Voor de inwendige
verbouwingen in 1874 was vermoedelijk A.H.D. Rups, architect van het
hoogheemraadschap, verantwoordelijk. In 1978 is het herenhuis Lingerzijde 41 in
gebruik genomen als kantoorpand van het hoogheemraadschap en in 1976-'78 is er
nieuwbouw toegevoegd naar ontwerp van Tj. Dijkstra.
Het stadhuis (Damplein 1) [13] werd in 1737-'39 gebouwd onder leiding van
meester-timmerman Jacob Jongh. In het houten klokkentorentje hangt een klok (1601)
uit de afgebroken Oosterpoort. De middentravee van dit tweelaagse gebouw heeft
een zandstenen pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl met het stadswapen en het jaartal
1737. Het smeedijzeren bovenlicht met lantaarn werd gemaakt door J. Uljé.
Het in Lodewijk XIV-vormen afgewerkte interieur bevat stucwerk in het
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Edam, Stadhuis

trappenhuis en de beneden- en de bovenhal. Uit de bouwtijd stammen verder de
schoorsteenmantel met schilderstuk in de Burgemeesterskamer en de inrichting van
de Raadzaal, met schilderingen van W. Rave boven de schoorsteenmantel en het
behang (1738). Tot de inventaris behoren diverse schilderijen, waaronder
ruiterportretten van prins Maurits en prins Frederik Hendrik. De voorm. secretarie
huisvest nu het V.V.V.-kantoor. Op de verdieping bevindt zich de voorm. weeskamer,
ingericht in 18de-eeuwse stijl.
Het huidige speeltheater (Damplein 6) [14] is een breed pand uit circa 1790,
voorzien van een wit gepleisterd middenrisaliet met fronton.
De voorm. boterhal (bij Damplein 5) [15] is een overdekte open galerij met
toscaanse zuilen en een houten attieklijst, gebouwd in het tweede kwart van de 19de
eeuw ter plaatse van de beurs (1585, vernieuwd 1738).
De voorm. kaaswaag (Jan Nieuwenhuizenplein 5) [16], nu kaasmuseum, is een
diep pand met dakruiter. De huidige voorgevel met vier tegeltableaus in
rondboognissen en een gevelsteen met stadswapen dateert uit circa 1880, maar draagt
het oorspronkelijke bouwjaar ‘1778’. Binnen bevinden zich een grote en een kleine
waagbalans (1625 en 1644). De kaasmarkt op dit in 1680 aangelegde plein was tot
1922 in bedrijf en is nu slechts een toeristenattractie.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Damplein 5) [17] is een tweelaags
pand met toren en veranda, gebouwd in 1884-'88 naar plannen van C.H. Peters in de
voor zijn werk kenmerkende, op de neogotiek en de neorenaissance geënte, vormen.
Scholen. Het gebouw van de voorm. R.K. bewaar- en naaischool ‘St. Agnes’
(Achterhaven 89) [18], opgericht in 1880 en vanaf 1892 bestemd voor meisjes en
jongens, kwam in 1900 tot stand. Na 1955 is het verbouwd tot verenigingsgebouw
(gerestaureerd 1992). In traditionalistische vormen ontworpen is de tweelaagse R.K.
middelbare Coornhertschool (M. Tinxgracht 14; 1935, Jos. Bekkers) [19]. Uit 1955
dateert de voorm. R.K. lagere St.-Agnesschool (Voorhaven 114; S.M. Smit) [20], nu
‘De Nieuwe School’ genoemd, met kleuterschool aan de achterzijde.
Woonhuizen. Tot de oudste huizen van Edam behoort het rond 1530 (d) gebouwde
diepe houten huis Achterhaven 105 met stenen achterkamer.
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Origineel zijn het op consoles overkragende laat-gotische voorschot en de onderpui.
In het voorhuis bevindt zich een houtskelet met tussenbalkgebinten voorzien van
korbelen. In de stenen achterkamer heeft men het houtskelet mogelijk begin 18de
eeuw gewijzigd en met een verdieping verhoogd. Na een splitsing in 1654 was het
voorste gedeelte

Edam, Woonhuis Achterhaven 105 (1992)
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Edam, Woonhuis Damplein 8

in de 18de eeuw in gebruik als pakhuis en verfwinkel, en tot 1920 als
schilderswerkplaats. Het pand is gerestaureerd in 1934 (A.A. Kok) en in 1979-'80
(N. Boschma). Het eveneens rond 1530 gebouwde diepe huis Damplein 8 [21] heeft
een laat-gotische trapgevel met kanteelvormige treden en achtzijdige hoek- en
toppinakels. Binnen bevindt zich een houtskelet met geprofileerde sleutelstukken.
Een glazen binnenpui scheidt het hoge voorhuis van een opkamer met binnenhaard,
waarvandaan een zogeheten ‘drijvende’ kelder te bereiken is. Dit is een aan de
binnenzijde betegelde bakstenen bak die drijft op het grondwater. In de 17de eeuw
heeft men het huis achter uitgebreid. Het in 1895 en in 1964 gerestaureerde pand is
als museum ingericht.
17de-eeuwse huizen
In de binnenstad staan veel 17de-eeuwse diepe huizen, voornamelijk
eenlaagspanden waarvan de onderpuien later nagenoeg overal zijn gewijzigd. Bij
deze oorspronkelijk vrijstaande huizen is de tussenliggende steeg of druipstrook
soms door overbouwing of uitbouw verdwenen. Uit circa 1600 dateren enkele in- en
uitgezwenkte gevels met klimmende pilasters, zoals die met banden in gele baksteen
bij Baanstraat 9 (1598). Een fries met siermetselwerk hebben de gevels van Grote
Kerkstraat 32 en 30, waarbij de laatste rijker is versierd met voluten en een fronton
boven het zoldervenster. In- en uitgezwenkte gevels met alleen toppilasters zijn te
vinden bij Doelland 9, Voorhaven 63 en het onderkelderde huis 't Leste Lien
(Lingerzijde 63).
Karakteristiek zijn de vele trapgevels met toppilasters en decoratieve natuurstenen
elementen. Rijk uitgevoerde voorbeelden met sierankers en met gebeeldhouwde
leeuwenmaskers in een fries boven de pui zijn Voorhaven 117 (1621) en Voorhaven
152. Het laatste pand heeft inwendig een houtskelet uit 1579-'84 en verder een
achterhuis uit circa 1590 en een pui in Lodewijk XIV-stijl (circa 1740). De gevel
van het huis In de Koestal (Spuistraat 19) dateert uit 1618 blijkens jaartalcartouches
in het fries. De trapgevel van Kleine Kerkstraat 8 toont een cartouche met het wapen
van prins Maurits. Talrijker zijn de sobere 17de-eeuwse trapgevels, bijvoorbeeld die
van Spuistraat 3. Bij sommige huizen zijn de boogtrommels boven de vensters
ingevuld met siermetselwerk, zoals bij Lingerzijde 9, of met mooie ontlastingsboogjes,
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zoals bij Bult 2, Eilandsgracht 9, Voorhaven 84 en 156 en Breestraat 8 (alle circa
1650). Spuistraat 7 heeft een deuromlijsting met pilasters (18de eeuw). Een voorbeeld
van gekoppelde trapgevels toont het tweebeukige diepe huis Doelland 3-5 (circa
1630; gerestaureerd 1954-'56, D. Fledderus). De geveltoppen zijn voorzien van
hijsluiken met getoogde deuren. Het met een halfsteensmuur opgedeelde interieur
heeft één houtskelet met tussenbalkgebinten voorzien van sleutelstukken en
gebombeerde korbelen. Van de trapgevels van Gevangenpoortsteeg 15 (circa 1650)
zijn de toppilasters op maskerconsoles behouden. De dubbele trapgevel van het
tweelaagse huis Eilandsgracht 7-8 (circa 1660) heeft op zolder bolkozijnen met
geprofileerde luiken. Andere tweelaagse diepe huizen met rijk uitgevoerde trapgevels
zijn Hoogstraat 1 (1607; grotendeels houten pui) en Jan Nieuwenhuizenplein 11. De
gevel van Jan Nieuwenhuizenplein 9 (1662) heeft een met leeuwenmaskers versierd
fries en een gevelsteen met struisvogel. In dit pand - waar in 1784 de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen werd opgericht - bevindt zich een steen met het borstbeeld
van dominee Jan Nieuwenhuizen (1896).
Uit 1659 dateert de halsgevel met doorlopende pilasters, festoenen, vazen en
gebroken fronton van Voorhaven 137. De houten onderpui heeft men in het derde
kwart van de 18de eeuw vervangen door een stenen pui met deur in Lodewijk
XIV-stijl. Het bovenlicht in Lodewijk XVI-stijl draagt het wapen van Pieter Vlek,
eigenaar vanaf 1785. Inwendig heeft het een houtskelet uit circa 1550 met ojiefvormig
geprofileerde sleutelstukken en tussenbalken op consoles. De houten spiltrap en de
kapconstructie zijn opgebouwd met 16de-eeuws hergebruikt materiaal. Het voorhuis
met opkamer en kelder is van de binnenhaard
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gescheiden door een binnenpui met drie gebrandschilderde glaspaneeltjes (1659).
De doorgang is een notenhouten poort voorzien van een fronton met snijwerk en het
wapen van Hillegont Claes, de echtgenote van Jan Michielsz de Swaan, die het huis
in 1655-'59 liet verbouwen. Het huis is gerestaureerd in 1910 (A.D.H. Rups), voor
de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp, en verder in 1945-'46 (A.A. Kok) en in 1988.
Vervallen trapgevels werden vaak veranderd in tuitgevels. Bij Voorhaven 120
(1628) zijn de sierankers en het beeldhouwwerk behouden, zoals een gevelsteen met
rosmolen. Gevelstenen sieren ook de gevels van Nieuwehaven 39 (opschrift: ‘Int
Krom Hout’) en Voorhaven 74 (met zeilschip en opschrift: ‘Oog in Seil’). Het met
een kleine dakerker uitgevoerde dwarse huis Baanstraat 13 dateert uit 1655
(cartouches) en heeft een 18de-eeuwse omlijste ingang.
18de-eeuwse huizen
In de 18de eeuw werden geregeld twee of meer smalle percelen bij elkaar getrokken
om er een groot herenhuis van te maken. Bij Lingerzijde 33 zijn twee panden
samengevoegd achter een brede lijstgevel met pronkrisaliet in Lodewijk XVI-stijl.
Beide bouwdelen hebben een 16de-eeuws houtskelet (rechts alleen begane grond)
en een eikenhouten spiltrap. In 1578 waren deze panden reeds bezit van één eigenaar
(Claes Sijmesz).

Edam, Woonhuis Lingerzijde 33

Na 1790 liet zeeassuradeur en burgemeester William Pont de huidige gevel optrekken
(alliantiewapen Pont-Boot). Vanaf 1974 is het pand eigendom van het
hoogheemraadschap. Op het achtererf staat een houten theekoepel in de Turkse stijl
(1844) met een dakbalustrade bekroond door vazen en halve manen. De inrichting
is in Lodewijk XVI-stijl. Drie pandjes heeft men in het derde kwart van de 18de
eeuw verbouwd tot koetshuis (Lingerzijde 36). Het herenhuis Voorhaven 150 heeft
een hoge gevel met mezzanino en een kroonlijst met gesneden consoles in Lodewijk
XIV-stijl. Binnen bevindt zich een achterkamer met houten plafond en een
schoorsteenmantel in Lodewijk XIV-stijl. De halverwege de 19de eeuw van een
blokbepleistering voorziene gevel van Voorhaven 108 heeft een omlijste ingang in
Lodewijk XIV-stijl (circa 1750). Hoge dubbelpanden met gekoppelde gevels zijn
Bult 12, met tuitgevels, en Spui 3 met klokgevels. Rijk beeldhouwwerk in Lodewijk
XIV-stijl prijkt op de halsgevel van Voorhaven 154 (circa 1730). Voorbeelden van
18de-eeuwse klokgevels met halfronde toppen zijn Voorhaven 89 en 144, Spuistraat
9 en Spui 5. Een klein sober pronkrisaliet gedateerd ‘1726’ bezit Spuistraat 17.
Laat-18de-eeuws zijn enkele klokgevels met gebroken frontons, zoals bij Lingerzijde
23 en Kleine Kerkstraat 12. Huizen met een klokvormig houten voorschot met
gebroken fronton zijn J.C. Brouwersgracht 8, Spuistraat 31 en Voorhaven 81.
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In de 18de eeuw werden bestaande panden vaak verbouwd en versoberd. Zo heeft
men bij Achterhaven 101 het 17de-eeuwse houtskelet gehandhaafd achter een nieuwe
tuitgevel en kreeg Voorhaven 18 een nieuwe onderpui met een ingang in Lodewijk
XV-vormen. Toppen bekleed met houten voorschotten uit de 18de eeuw komen voor
bij Baanstraat 15, Lingerzijde 26 en Lingerzijde 29 (kern circa 1530, gevel 1720)
en Keizersgracht 4 (winkelpui begin 20ste eeuw).
19de-eeuwse huizen
Ook in de 19de eeuw kregen veel bestaande diepe eenlaagspanden een nieuwe
voorgevel. Vermoedelijk uit 1828 dateert de gevel van Spui 6, waarvan het met
guirlandes versierde fronton wordt geflankeerd door balustraden. De ingangsomlijsting
in empire-stijl met ionische pilasters vormt één geheel met het bovenliggende
verdiepingsvenster. Het deels onderkelderde pand heeft een kern met houtskelet van
vóór 1500; de houten zijwanden zijn vermoedelijk in 1569-'79 in steen vervangen.
Van een interieurwijziging rond 1778 in opdracht van burgemeester Pieter Versteveren
dateert de voorkamer met schoorsteenmantel in Lodewijk XIV-stijl en een geschilderd
plafond met Justitia-voor-stelling. Het pand is verder ingrijpend verbouwd in 1828
voor houthandelaar J.T. Lakeman. De lijstgevel van de wat grotere notabelenwoning
Voorhaven 80 (circa 1820) is uitgevoerd met een sober middenrisaliet en een
opvallende dakkapel met fronton en vleugelstukken. Het diepe huis Voorhaven 172
heeft een lijstgevel in empire-stijl (circa 1835) voor een 17de-eeuwse kern met
houtskelet. De sleutelstukken van dit houtskelet hebben zowel een acanthusmotief
als peerkraalprofielen.
Van de vroegere burgemeesterswoning Nieuwehaven 24, een 18de-eeuws tweelaags
herenhuis met eenlaagse zijvleugels, dateert de voorgevel met hoeklisenen,
middenrisaliet en omlijste ingangspartij met stoep uit circa 1820. Het interieur bevat
stucwerk in Lodewijk XIV-stijl en een aan W. Rave toegeschreven

Edam, Woonhuis Spui 6
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Edam, Woonhuis Nieuwe Haven 24, interieur (1995)

beschilderd behang (Davidskamer, tweede kwart 18de eeuw). Aan de Voorhaven
wordt de tuin begrensd door een karakteristieke muur met blinde vakken, ronde
openingen en door bollen bekroonde hekposten. Buiten de binnenstad staat 't Huis
de Meeuwe (Zeevangszeedijk 9), een tweelaags wit gepleisterd neoclassicistisch
buitenhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw met een houten uitbouw op zuilen.
Ter plaatse van de gesloopte gevangenpoort werden rond 1850 het tweelaagse dubbele
herenhuis Baanstraat 1-3 en het L-vormige eenlaagspand Baanstraat 2 gebouwd.
Beide hebben wit gepleisterde, gebosseerde gevels met een pilastergeleding en op
de stoep uitgebouwde erkers. Van het tweelaagse middenganghuis Lingerzijde 39
(1860) is de brede lijstgevel in sobere neoclassicistische stijl vermoedelijk ontworpen
door A.H.D. Rups. De theekoepel op het achtererf is in 1966 in 18de-eeuwse stijl
herbouwd naar plannen van C. Schaling. Eenvoudige neoclassicistische vorm vertonen
de midden-19de-eeuwse gepleisterde gevels van Nieuwehaven 22 (ionische
ingangsomlijsting) en Voorhaven 138 (kern met houtskelet). In eclectische stijl en
met een balkon op terracotta-consoles uitgevoerd is het tweelaagse middenganghuis
Nieuwehaven 34 (circa 1870). Eclectische details vertonen ook de diepe huizen
Spuistraat 21, Voorhaven 164 en - alleen met gebogen vensteromlijstingen Voorhaven 76. Eclectische wenkbrauwen heeft het onderkelderde dwarse huis
Wijngaardgracht 3 (circa 1870). Late eclectische elementen bezit de notariswoning
Jan Nieuwenhuizenplein 1 (circa 1890), waarvan de onderbouw een rustieke
bepleistering heeft.
Trapgevels in neorenaissance-stijl hebben de dubbele huizen Voorhaven 166 (circa
1890; kern 18de eeuw) en Voorhaven 139-141 (gevelsteen 1925), nu ABN-kantoor.
Kleinere trapgevels zijn te vinden bij Klein Westerbuiten 14 en J.C. Brouwersgracht
9-10 (beide circa 1910). Neorenaissance-elementen hebben ook de met lijstgevels
uitgevoerde huizen Voorhaven 33 (circa 1890), Lingerzijde 21 (circa 1900; kern 17de
eeuw) en Voorhaven 73 (circa 1915). Het huis Voorhaven 162 heeft een in 1916
vernieuwde puntgevel, waarin natuurstenen gevelonderdelen uit het derde kwart van
de 16de eeuw zijn hergebruikt (vensters, pilasters, fronton, medaillons met koppen),
evenals jaartalstenen uit 1639. Eenvoudige woningbouw uit het begin van de 20ste
eeuw zijn de met puntgevels uitgevoerde eenlaagspanden Jan van Wallendalplein
1-17 (circa 1910). Voorbeelden van woningen met klokgevelachtige topgevels zijn
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Voorhaven 20-22 (circa 1910), Voorhaven 119 (circa 1915) en Burg. Versteeghsingel
11-18 (circa 1920).
Winkels. Het diepe pand 't Olyhuis (Voorhaven 148) heeft een gepleisterde
neoclassicistische gevel uit circa 1860 met attieklijst en winkelpui. Rond 1880 werd
het hoekpand Kleine Kerkstraat 2 verbouwd tot winkel. De vier ingemetselde
gevelstenen verwijzen naar het beroep van een 17de-eeuwse bewoner van het pand,
de cartograaf S.W. Boonacker. De 18de-eeuwse klokgevel Paradijs (Lingerzijde 11)
kreeg omstreeks 1880 een winkelpui met pilasters. Een vergelijkbare pui bezit
Voorhaven 85 en iets jonger is de winkelpui met slanke zuiltjes van Spuistraat 15
(circa 1890). De historiserende winkelpui van Lingerzijde 40 is rond 1920
aangebracht.
Horeca. Het in de kern 17de-eeuwse diepe pand Schepenmakersdijk 1 is de voorm.
herberg Amsterdam; de huidige lijstgevel dateert uit circa 1850. Het voorm. café
Oost-Indie (Jan Nieuwenhuizenplein 7) heeft een houten gevel met pilasters en
balustrade (circa 1880).
Kaaspakhuizen. Het rond 1630 gebouwde pakhuis Voorhaven 37 is uitgevoerd
met trapgevel en gekoppelde deur- en vensterkozijnen. Resten van een 17de-eeuws
houtskelet bevat het dubbele pakhuis Schepenmakersdijk 2 met gekoppelde houten
topgevels (eerste helft 18de eeuw). Kaaspakhuizen met een klokgevel zijn Voorhaven
127 (1740), Voorhaven 129 (1778) en het pakhuis Edam (Voorhaven 131; derde
kwart 18de eeuw). Eind 19de eeuw bouwde men tal van pakhuizen aan de
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Nieuwehaven, vaak verbonden met panden aan de Voorhaven. Een van de grootste
is De Stad Rotterdam (Nieuwehaven 19), gebouwd in 1888 met
neorenaissance-elementen. Drielaagse pakhuizen met trapgevels zijn De Toekomst
(Nieuwehaven 66; circa 1890) en De Koe (Nieuwehaven 54; 1938). Mansardedaken
hebben de tweelaagse pakhuizen De Vlijt (Nieuwehaven 61) en De Volharding
(Nieuwehaven 63; circa 1915; met woonhuis op nr. 64).
Bedrijfsgebouwen. De voorm. leerlooierij Gevangenpoortsteeg 6 [22] is een
17de-eeuws dwars pand met een hijsluik bij de met hout beklede verdieping. De
winkel met schilderswerkplaats van ‘aannemer en schilder G. Slegt’ (Jan van
Wallenplein 23) dateert uit circa 1920. In het buitengebied ligt de rond 1935 gebouwde
zuivelfabriek ‘De Purmer’ (Oosterweg E 2a) [23].
Sluizen. Aan de westzijde van de Voorhaven ligt de Damsluis (Damplein ong.)
[24], die met een overkluizing een gewelfd plein vormt. De eerste aanleg van de sluis
stamt uit 1569. Na vernieling kwam in 1592 een nieuwe overkluizing tot stand,
wederom vernieuwd in 1795-'98 (twee wapenstenen 1701). Het plein wordt aan
weerszijden afgebakend met bakstenen muurtjes en banken en is voorzien van
smeedijzeren hekken. Het laat-gotische hek (eerste helft 16de eeuw) aan de westzijde
is afkomstig van het in 1738 gesloopte stadhuis. De in 1613-'14 aangelegde Pompsluis
(Lingerzijde ong.) [25] reguleert het waterverschil tussen de Purmerboezem en de
Zeevangpolder. De Zeesluis (bij Oorgat 1) kwam in 1828-'29 tot stand en heeft in
de sluiswand een steen met het wapen van het hoogheemraadschap en de namen van
de toenmalige burgemeesters. Prominent aan de dijk staat de sluiswachterswoning
(Oorgat 1), een blokvormig herenhuis uit circa 1829.
De poldermolen (Burg. Versteeghsingel 2) [26] is een met riet gedekte achtkantige
binnenkruier uit 1670 die de Zuidpolder bemaalt. Naast de molen staan de
dienstwoning van de gemaalopzichter, een grote houten loods en een stoomgemaal
uit 1875.
Bruggen. Tot de oudste bruggen van Edam behoren de smalle 18de-eeuwse
Kwakelbrug (bij Doelland 10) en de in 1785 gebouwde Arisbrug (bij Voorhaven 82).
Beide zijn houten ophaalbruggen met een enkele spriet. Twee sprieten hebben de
Pietersbrug (bij Voorhaven 2) en de Jansbrug (bij Voorhaven 99). Andere
voorbeelden van houten ophaalbruggen zijn de Oosterbaansbrug (bij Nieuwehaven
1), een dubbele ophaalbrug uit de tweede helft van de 19de eeuw, de Hakkelaarsbrug
over de Brouwersgracht (bij Bierkade) en de Pompsluisbrug over de Wijngaardsgracht
(bij Lingerzijde).
Vanaf de 19de eeuw werden de bruggen in ijzer uitgevoerd, zoals de Baanbrug
(bij Nieuwehaven 74), een in 1881 door firma L.J. Enthoven & Co. vervaardigde
ophaalbrug. Voorbeelden van in vakwerk uitgevoerde bruggen zijn de Trambrug
(Snijderplein-Singelweg) uit 1906 en de Constabelbrug (Spuistraat-Bult) uit 1922,
uitgevoerd door machinefabriek Gebr. Klinkenberg N.V. te Wormerveer. De stalen
ophaalbrug over de westelijke singel Provincialeweg-Westerbuiten werd rond 1920
opgericht, de Jan Koningsbrug over de Purmer Ringvaart (bij Groot Westerbuiten)
in 1939.
Het trafohuisje bij Oorgat 110 werd rond 1920 voor de P.E.N. gebouwd naar
ontwerp van J.B. van Loghem.
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Het Egbert Snijder Monument (E. Snijderplein ong.) is in 1946-'49 door J. Kaas
ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vervaardigd in
de vorm van een leeuw op gebeeldhouwde sokkel.
Begraafplaatsen. Op de rond 1792 gestichte Isr. begraafplaats (Oorgat ong.) [27]
resteren nog enkele grafstenen. De Oude R.K. begraafplaats (Zeevangsdijkje 4),
aangelegd in 1870, heeft een baarhuisje uit 1873.
Boerderijen. In Edam zijn nog enkele stadsboerderijen bewaard gebleven, zoals
Nieuwvaartje 8 (18de eeuw) met houten voorschot en een bijzonder fries met gesneden
voorstellingen voorzien van bijschriften. Een 19de-eeuwse oorsprong hebben de
stolpboerderij Nieuwvaartje 12 en de met een tentdak uitgevoerde boerderij
Nieuwvaartje 14. De dwarshuisboerderij Burg. Versteeghsingel 1 (circa 1925) heeft
een hooihuis aan de achterzijde.
In de omgeving van Edam liggen enkele interessante stolpboerderijen met forse
dakerkers, zoals De Eendracht (Oosterweg E 24; 1863), Oosterweg E 1 (circa 1880),
Oosterweg E 12 (circa 1880), de laatste voorzien van een gevelsteen met de tekst ‘'t
Huis de A 1632’. Neorenaissance-elementen vertonen de stolpboerderij Oosterweg
16 (circa 1890) en de door de Herv. Diaconie Edam gebouwde stolpboerderij
Oosterweg E 18-20 (1898; met sierspant). Voorbeelden van langhuisboerderijen zijn
Vredehof (Oosterweg E 34; circa 1870), met rondboogvensters in de topgevel, en
Oosterweg E 36 met gebroken schilddak en achtergelegen hooihuis.
Het voorm. fort bij Edam (Zeevangszeedijk ong.) is een omgracht fort van de
Stelling van Amsterdam, aangelegd aan de noordzijde van de Nieuwehaven ter
verdediging van een acces (Zeevangszeedijk). Het aardwerk werd in 1885
opgeworpen, de bomvrije gebouwen kwamen in 1907-'14 tot stand volgens het
standaardmodel B. Het fort bestaat uit een langgerekt bomvrij hoofdgebouw met
daarvoor een pantserkazemat (frontkazemat). Bij het fort staat een houten genieloods.

Egmond aan den Hoef
(gemeente Bergen)
Dorp, ontstaan op een strandwal bij het in de 13de eeuw gestichte kasteel van de
heer van Egmond. De dorpsbebouwing ontwikkelde zich langs de Slotweg en de
haaks daarop gelegen Herenweg op de strandwal. Graaf Lamoraal van Egmond liet
in 1564-'65 het Egmondermeer inpolderen. Na zijn onthoofding in 1568 te Brussel
werd het kasteel verbeurd verklaard en in 1573-'74 verwoest. Het dorp is na de
Tweede Wereldoorlog aan de noordoostzijde uitgebreid. Egmond aan den Hoef is
een beschermd gezicht.
De ruïne van kasteel Egmond (bij Slotweg 19) werd in 1933-'37 ontgraven en
tot even boven de grond opgetrokken. Het oudste gedeelte is de aan de noordzijde
gelegen onregelmatige ronde burcht (circa 1220), die in 1315 werd verwoest. Stichter
was de rentmeester Berwout van de abdij van Egmond en het
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Egmond aan den Hoef, Rume kasteel Egmond vanuit het zuiden

kasteel was daarna zetel van de heer van Egmond, die zich vanaf 1486 graaf mochten
noemen. Ten zuiden van de oude burcht verrees rond 1330 een vierkante burcht met
zware hoektoren. Later in de 14de eeuw volgde een voorburcht, waarvan een klein
deel van de rentmeesterstoren aan de noordwestzijde nog overeind staat. De
voorburcht kreeg begin 16de eeuw een poortgebouw. Na de verwoesting van het
kasteel in 1573-'74 heeft men de resten in 1798 voor sloop verkocht. De
rentmeesterstoren werd in 1832 gedeeltelijk afgebroken.
De Herv. kerk (Slotweg 19) is een eenbeukige kerk met een vijfzijdig gesloten
koor, enkele kapellen en een houten vieringtoren. Deze kerk, die als slotkapel diende,
verrees vermoedelijk in 1430 ter plaatse van een afgebrande 13de-eeuwse kapel en
werd in 1480 vergroot. Na de verwoesting in 1574 volgde herbouw in 1633-'34 met
gebruik van het oude koor. De zijkapellen bevatten dienstruimten en in de vieringtoren
hangt een door Jan Verbruggen gegoten klok (1750). De kerk is gerestaureerd in
1912-'13 (P.N. Leguit) en in 1966.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. Tot de
inventaris behoren wapenglazen geschonken door de Staten van Holland en enkele
steden, een preekstoel met dooptuin en een herenbank van de familie Van Vladeracken
(alles circa 1635). Het door Bakker & Timmenga gebouwde orgel (1898) komt uit
de Geref. kerk te Wirdum (Fr). Verder zijn er grafzerken voor Jan II van Egmond (†
1451), de Drentse predikant en geschiedschrijver Johannes Picardt († 1670) en de
Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen († 1717) met marmeren epitaaf.
De R.K. kerk St.-Margaretha Maria Alacoque (Herenweg 188) is een
driebeukige pseudo-basilicale kerk met terzijde geplaatste toren en aangebouwde
pastorie. Deze traditionalistische kerk verrees in 1922-'23 naar plannen van J. Stuyt
(gerestaureerd 1991). Het interieur heeft een ziende bekapping.
Raadhuizen. Het 17de-eeuwse dwarse eenlaagspand Slotweg 42 heeft mogelijk
als rechthuis gediend. In 1871 bouwde men als raadhuis van de gemeente
Egmond-Binnen het diepe eenlaagspand bij Slotweg 46 met kleine klokkentoren.
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Het rond 1959 opgetrokken raadhuis Herenweg 181, mogelijk ontworpen door B.
Blokker,
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Egmond aan den Hoef, Rechthuis Slotweg 42

heeft tot 1978 dienst gedaan.
De voorm. openbare lagere school (Slotweg 46) is een tweeklassige
middengangschool, gebouwd in 1959 naar ontwerp van B. Blokker.
Woonhuizen. Het vroeg-17de-eeuwse diepe edelmanshuis Overkasteel (Slotweg
44) werd in 1835 verbouwd tot boerderij (‘Overslot’). Mogelijk uit 1629 dateren de
van smalle dakerkers met in- en uitgezwenkte topgevel voorziene woningen Slotweg
13-17. Het met robuuste gevelerker uitgevoerde dwarse huis Schoolstraat 8 heeft
een 17de-eeuwse kern (gevelsteen ‘1639’ van elders afkomstig). Van 1743 tot 1751
was het de herberg ‘Het Wapen van Alkmaar’ (latere gevelsteen). Een 17de-eeuwse
kern en een 18de-eeuws aanzien hebben de huizen Slotweg 4-12. Uit de 18de eeuw
dateert het dwarse huis Weg naar de Oude Veert 5 met opzij een 17de-eeuws poortje.
Rond 1825 werd Slotweg 9 tot pastorie verbouwd; de nieuwe pastorie

Egmond aan den Hoef, Raadhuis en openbare lagere school

Egmond aan den Hoef, Atelierwoningen Julianaweg 23-25

Slotweg 11 verrees in 1906. In een curieuze pseudo-17de-eeuwse stijl ontwierp
antiquair J. Kraakman voor de kunstschilders J. Hitchcock en G. Melchers de
atelierwoningen Julianaweg 23-25 (1901).
Windmolens. De rond 1565 gebouwde poldermolen De Bosmolen (Hoeverweg
35; gerestaureerd 1994) aan de Bergerringvaart en de uit 1774 daterende poldermolen
Wimmenumermolen (Krommedijk 2) van de Wimmenumer-polder zijn met riet
gedekte achtkantige binnenkruiers op een met hout beklede voet. In 1899 als
korenmolen herbouwd is molen (Egmonderstraatweg 34), die zijn bestaan in de 18de
eeuw begon als houtzaagmolen te Schagen. Deze met riet gedekte achtkantige
beltmolen staat nu zonder wieken.
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De bollenschuur Herenweg 241 is een rond 1930 in baksteen opgetrokken sober
tweelaags gebouw.
Het voorm. karmelietessenklooster ‘Karmel’ (Herenweg 269), gelegen tegen de
duinrand ten noorden van Egmond aan den Hoef, werd in 1930-'31 in
traditionalistische stijl gebouwd naar plannen van C.M. van Moorsel. Dit tot 1997
in gebruik gebleven slotklooster werd in 1998 verbouwd tot appartementen.
Atlantikwall. Ten noorden van het dorp bevinden zich nog enkele uit 1942
daterende Höckerhindernisse; tankversperringen in de vorm van drie rijen gewapende
betonnen drakentanden (bij Herenweg 271).
Het huis Schuylenburg (Herenweg 292), gelegen ten noorden van Egmond aan
den Hoef, is een T-vormig pand met 17de-eeuwse resten. De dwarse eenlaagse
voorvleugel met poortje kwam rond 1750 tot stand voor de familie Van Vladeracken.
Rond 1900 diende het gebouw als atelier voor H.J. Hitchcock en van 1922-'34 als
koloniehuis.

Egmond aan Zee
(gemeente Bergen)
Vissersdorp, ontstaan in de 10de eeuw in de duinen. Bij gebrek aan een haven lagen
de bomschuiten op het strand. De in 1036 gestichte St.-Agneskapel (herbouwd 1620)
moest na de stormen van 1717 en 1741 aan de zee worden prijsgegeven, evenals het
omringende dorpsgedeelte. De kerk werd landinwaarts herbouwd. De Voorstraat en
de parallel lopende Noorderstraat en Zuiderstraat vormen het dorpscentrum. Met de
oprichting van een V.V.V. (1895) ontwikkelde Egmond aan Zee zich tot een badplaats.
Er kwam een tramverbinding met Alkmaar (1905 tot 1934) en aan de noordzijde
volgde rond 1915 een uitbreiding (Wilhelminastraat e.o.). In 1943-'44 werd op last
van de Duitsers een strook bebouwing aan de Boulevard en het Pompplein gesloopt,
waaronder het Hotel Kurhaus (1910). Na de oorlog is Egmond aan Zee opnieuw een
belangrijke badplaats geworden.
De Herv. kerk (Trompstraat 2) is

Egmond aan Zee, (Oud Kath.) St.-Agneskerk, interieur (1994)
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Egmond aan Zee, Koloniehuis Zwartendijk

een driezijdig gesloten zaalkerk met houten geveltorentje, gebouwd in 1746 door
aannemer Jan Stuyt ter vervanging van een in 1741 ingestorte voorganger. De in
1897 verlengde en in 1974 gerestaureerde kerk bevat een preekstoel en doophek uit
circa 1746 en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1898).
De (Oud-Kath.) St.-Agneskerk (Voorstraat 112) is een driebeukige
pseudobasilicale kerk met vijfzijdig gesloten koor en een robuuste toren van twee
geledingen (klok 1634). Deze neogotische kerk met portaal-achtige
ingangsomlijstingen verrees in 1886 naar plannen van W. Raman (gerestaureerd
1985-'86). Het interieur wordt gedekt door gestucte gewelven op dorische zuilen.
Opvallend is de uit Amsterdam afkomstige rijk gesneden preekstoel in Lodewijk
XIV-stijl (circa 1740; overgebracht 1801). Het Adema-orgel dateert uit 1873.
Nabij het koor bevindt zich het in 1928 met sobere expressionistische elementen
uitgevoerde Oud-Kath. verenigingsgebouw (Julianastraat 5).
Overige kerken. In 1905 gebouwd naar ontwerp van A.A.J. Margry en J.M.
Snickers is de R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Wilhelminastraat 12),
een bescheiden eenbeukige neogotische kerk met ranke geveltoren. De kerk bevat
een door B. Pels gebouwd orgel (1913). De voorm. Geref. kerk (Zuiderstraat 7) is
een zaalkerk met gezwenkte gevel, opgericht rond 1870 en nu in gebruik als museum.
De Geref. Kerk (Plevierenlaan 1; 1958, B.T. Boeyinga en A. Warnaar.) is een
centraalbouw op vierkante plattegrond met ‘ingeklapte’ hoeken (12 zijden).
Prins Hendrikstichting (Voorstraat 41). Dit in 1874 gestichte tehuis voor
behoeftige oud-zeelieden werd in 1895 vernieuwd en wederom in 1937. Toen ontstond
naar ontwerp van C. Elffers een langgerekt, wit gepleisterd, functionalistisch gebouw.
De vleugels zijn in 1979, 1982 en 2005 vernieuwd.
De R.K. lagere school (Pastoor Van Kleefstraat 19) kwam in 1939 tot stand als
een L-vormige zesklassige school naar ontwerp van D. Saal.
Woonhuizen. Van de oude kleine vissershuisjes resteren Voorstraat 121 (mogelijk
17de eeuw), Zuiderstraat 20 (circa 1875) en Schoolstraat 3-9 (1895). Het woon- en
winkelpand Noorderstraat 2 uit 1888 kreeg in 1910 zijn huidige winkelpui.
Siermetselwerkdetails prijken op het dubbele huis Voorstraat 54 (1895).
De recreatiewoning ‘De Geveerde Kikker’ (Boulevard 23) is een van de weinige
bewaard gebleven oude recreatiewoningen langs de boulevard. Dit geprefabriceerde
huis werd in 1920 afgemonteerd volgens het blokhuisbouw-systeem en geleverd
door de firma Christoph & Unmack A.G. uit Silezië.
Koloniehuizen. Het voorm. koloniehuis Zwartendijk (Zwartendijk 1) verrees in
1910 voor het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsen Vakantiekolonies.
Dit I-vormige
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Egmond aan Zee, Vuurtoren

gebouw met midden- en hoekrisalieten werd door P.N. Leguit ontworpen in sobere
late neorenaissance-stijl. In 1948 is een gebouwtje voor ziekenverpleging toegevoegd
(C. Keesman). Na de sluiting van de kolonie in 1982 heeft het gebouw van 1985 tot
2001 als raadhuis gediend. N. Molenaar ontwierp met zakelijk-expressionistische
elementen het voorm. R.K. koloniehuis St. Joseph (Dr. Wiardi Beckmanlaan 4), een
rijzig drielaags gebouw uit 1925 met lagere aanbouwen en een kapel uit 1930. Het
werd gebouwd voor de R.K. Vereniging voor Kindervakantie en Herstellingsoorden,
en heeft tot 1977 als koloniehuis dienst gedaan. De lighal aan de achterzijde is in
1991 overkapt.
De vuurtoren (Vuurtorenplein ong.) verrees in 1833-'34 naar ontwerp van J. Valk
en heeft een wit gepleisterde ronde conische romp van zes verdiepingen, een omgang
en een lichthuis met koepel en draailicht. Naar plannen van J.D. Zocher kreeg de
toren in 1838-'40 lauwerkransen en een monumentaal neoclassicistisch voetstuk met
acroteriën en op het fronton een gietijzeren leeuw (L. Royer), als monument voor
zeeofficier J.C.J. van Speyk, die in 1831 bij Antwerpen de heldendood stierf.
Straatmeubilair en gedenktekens. Uit Workum komt de door ijzergieterij ‘De
Prins van Oranje’ vervaardigde gietijzeren dorpspomp op het Pompplein (circa 1875,
geplaatst 1953). Het bakstenen vissersmonu-
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ment (bij Voorstraat 4) dateert uit 1922 en bevat naamplaten van de in 1914-'18
omgekomen vissers. L. Bolle ontwierp het monument en de afbeeldingen van de
visserschepen. Op het naar hem genoemde plein staat de gedenkbank voor
burgemeester Eyma, geplaatst in 1935 bij zijn 25-jarig jubileum. Het voorm.
busstation annex V.V.V.-kantoor (Voorstraat 69) is een bouwwerk met afgeronde
hoeken, uitgevoerd in 1954 naar plannen van B. Blokker.

Egmond-Binnen
(gemeente Bergen)
Dorp, ontstaan op een strandwal. In 722 stichtte de angelsaksische prediker Adelbert
hier een kapel, waarin hij rond 740 werd begraven. Dit leidde in 922 tot de stichting
van een belangrijk benedictijnenklooster, dat vanaf 1140 rechtstreeks onder de paus
viel. In 1573 werd de abdij geplunderd en deels afgebroken. Van het behouden
tweetorenfront van de forse abdijkerk stortte de noordtoren in 1596 in. Nadat de
zuidtoren in 1789 in puin was gevallen, werd de rest van de abdij voor sloop verkocht
(laatste resten geruimd 1836). Het dorp werd in 1597 door brand geteisterd. Na de
Tweede Wereldoorlog is Egmond-Binnen aan weerszijden van de Herenweg verder
uitgebreid.
De Herv. kerk (Kloosterweg 2) werd in 1836 op de plaats van de noordtoren van
de abdijkerk gebouwd als een sobere neoclassicistische zaalkerk. In de slanke toren
met ingesnoerde spits hangt een klok uit 1661. Bij herstel in 1914 werd de toren
toegevoegd. De in 1993 gerestaureerde kerk bevat een laat-18de-eeuwse

Egmond-Binnen, St.-Adelbertabdij (1993)

preekstoel en een door Johannes Petrus Hilgers gebouwd kabinetorgel (1762,
gerestaureerd 1997-'99).
De St.-Adelbertabdij (Abdijlaan 26) kwam tot stand op de in 1909 door
benedictijnen uit Oosterhout gekochte oude abdijgronden. In een robuuste
traditionalistische stijl met steile daken verrees in 1934-'35 naar ontwerp van A.J.
Kropholler een ‘voorlopig’ klooster met kapel en kloostergang. Na uitbreidingen in
1945-'50 is het klooster in 1950 tot abdij verheven en in 1953-'54 heeft men een
monumentale abdijkerk verwezenlijkt naar plannen van Kropholler (uitgevoerd B.J.
Koldewey).
Tot het complex behoren een ingangspoort en een U-vormige kloosterboerderij
(Vennewatersweg 27), waarvan de oorspronkelijk open hof later is overkapt.
De R.K. St.-Adelbertuskerk (Esdoornlaan 27) is een brede kerk met forse
half-opengewerkte klokketoren. Deze moderne kerk verrees in 1963-'64 naar plannen
van C.F.L. van der Lubbe en verving een kerk uit 1857 van het ten noorden van het
dorp gelegen gehucht Rinnegom.
Woonhuizen. Het gepleisterde huis De Krijt 5, met toppilaster en waterlijsten,
stamt uit circa 1620. Het diepe huis Herenweg 60 bevat mogelijk nog 16de-eeuwse
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resten, maar heeft een 18de-eeuwse klokgevel. De uit Duitsland afkomstige reder
Valkering liet rond 1865 de eclectische villa Koningshof (Weg naar de Bleek 5)
bouwen. Uit 1870 dateert de neoclassicistische rentenierswoning Herenweg 114. J.
Stuyt ontwierp in 1911 de villa Herenweg 108 bij een achterliggende boerderij. De
R.K. woningbouwvereniging St. Joseph liet in 1919 de drie dubbele woningen
Vennewatersweg 5-15 bouwen, naar ontwerp van C.J. Ooms.
Het café Swart (Herenweg 59) kreeg zijn huidige vorm rond 1912, maar bevat
een gevelsteen van een herberg uit 1597.
Boerderijen. Uit 1776 dateert de boerderij Waterrijk (Herenweg 81), een
stolpboerderij met staart. De rond 1800 gebouwde stolpvormige duinboerderij
Vogelenwater (Staringweg 2) werd in 1934 gerestaureerd naar plannen van C.W.
Royaards. Van zijn hand is ook de in 1936 in pseudo-17de-eeuwse stijl gebouwde
stolpboerderij Westert (Oude Schulpweg 18), waarvan de topgevel boven de ingang
is geïnspireerd op het raadhuis van Schoorl.
Het St.-Liobaklooster (Herenweg 85), gelegen tegen de duinrand ten noorden
van Egmond-Binnen, werd in 1934-'35 naar een traditionalistisch ontwerp van C.M.
van Moorsel gebouwd voor de zusters benedictinessen. Een deel van het terrein wordt
afgesloten door een robuuste poort.

Enkhuizen
Stad, gelegen op de oostpunt van het West-Friese schiereiland. Rond 1100 bestond
er een zuidoostelijker gelegen vissersdorp Enghusen. Dit dorp had sterk te lijden
onder de stormen van 1173 en 1287 en verwoestingen in 1297 en 1309. Meer
landinwaarts lag het in 1204 voor het eerst vermelde agrarische dorp Gommerkarspel,
dat zich uitstrekte langs De Streek (nu deels Westerstraat). Na de aanleg van een
nieuw stuk Westfriese Omringdijk in 1326 - in de stad lopend via het tracé Breedstraat,
Vissersdijk, Noorderweg - verleende graaf Willem V in 1355 stadsrechten aan de
samensmelting van ‘Enghusen ende Gommerkerspel’ onder de naam Enchusen.
Kort daarna begon men met een eerste omwalling en de aanleg van een noordzuid
gerichte binnendijkse haven, de Zuiderhaven (Zuider Havendijk; 1361-'62). Rond
1400 volgde de aanleg van een buitenhaven (Rommelhaven), grofweg ter plaatse
van de huidige Buitenhaven. Het buitendijkse vissersdorp werd na de
St.-Elisabethvloed (1421) geheel verlaten. De aldaar gelegen St.-Pauluskerk
herbouwde men in 1422 binnendijks als St.-Pancraskerk. Vanaf 1470 kwam de
St.-Gomaruskerk tot stand als tweede parochiekerk. Nabij het Zuiderspui in de huidige
Bocht verrees in 1428 een eerste stenen stadspoort, de ‘Blauwe Poort’. De hier dichtbij
staande Engelse Toren (1395), later Oost Indische Toren genoemd, werd rond 1470
versteend en verhoogd.
Voorspoed in de 15de eeuw leidde tot de bouw van de twee genoemde
parochiekerken en ook van diverse kloosters,
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waaronder het St.-Agnesklooster met begijnhof (eerste vermelding 1398), het
St.-Ursulaklooster (1420), het St.-Claraklooster (1441-'65), het St.-Caecilia of
Westerklooster (1441-'65) en het augustijnenklooster (1458). Een tussen 1489 en
1546 opgeworpen verdedigingsgordel volgde het tracé Dijk, Prinsenstraat, Oude
Gracht, Spaans Leger en Wilhelminaplantsoen. Ter verdediging van de haven verrees
de Dromedaris (1540). Voor de toenemende vloot haringbuizen werd de zuidelijke
stadsgracht verbreed tot haven (Oude Haven) en tevens ontstonden de Vissershaven
(1562) en de Oosterhaven (1567). Om marktruimte te verkrijgen, dempte men in
1544 een deel van de oudste haven (Nieuwstraat). Een tweede grote bloeiperiode
begon toen Enkhuizen in 1572 overging tot het Staatse kamp en als beloning daarvoor
van Willem van Oranje in 1574 het paalkistrecht ontving (recht op een vergoeding
voor de bebakening van de scheepvaartroute via Vlie en Marsdiep). Verder gaf de
blokkade van de haven van Amsterdam (1572-'78) een impuls aan Enkhuizen en er
kwamen weer nieuwe havens: Nieuwe Haven (1590), Oude Buyshaven (1590),
Krabbershaven (1593 en Nieuwe Buyshaven (1619). Enkhuizen had een belangrijk
aandeel in de oprichting van de V.O.C. (1602) en de W.I.C. (1621). De stad kreeg
tussen 1593 en 1600 aan de westzijde een aanzienlijke uitbreiding en een nieuwe
verdedigingsgordel met zeven bastions. In dat nieuwe stadsdeel verlengde men de
Oude Gracht noordwaarts en groef men parallel aan de Westerstraat de Zuider en de
Noorder Boerenvaart. Net als het in 1688 gebouwde stadhuis bleek deze uitbreiding
echter veel te hoog gegrepen voor de na de Eerste Engelse Oorlog (1650-'52)
krimpende economie van Enkhuizen. De handel verplaatste zich naar Amsterdam
en de visserij kwijnde door verminderde haringvangsten en een zandbank voor de
kust (Enkhuizerzand). In 1622 telde Enkhuizen 21.000 inwoners en in 1840 slechts
5000. Ook het huizenbestand nam dramatisch af, van 3600 woningen in 1630 naar
slechts 1000 in 1840. Leegstand leidde tot afbraak en vooral tussen 1730 en 1830
was het slopersbedrijf - net als de handel in puin - geen onbelangrijke bedrijfstak.
Vooral in de nooit geheel bebouwde stadsuitbreiding van 1593 ontstonden weilanden,
boomgaarden en moestuinen; begin 19de eeuw lagen hier meer dan dertig
stadsboerderijen. Dit deel werd de Boerenhoek genoemd. Tot algehele malaise droeg
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bij dat het Oostindiëhuis (1630) in 1816 afbrandde en de Latijnse School (1593) in
1821. Het W.I.C-huis (1639) werd in 1828 gesloopt en in 1825-'30 dempte men een
deel van de havens. Het Rijk nam in 1836 het paalkistrecht over. Voor enige opleving
zorgden de bemaling van de Polder Het Grootslag (1863) - waarna men zich vanuit
de Boerenhoek
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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.) St.-Pancras- of Zuiderkerk (p. 290)
(Herv.) St.-Gommarus- of Westerkerk (p. 291)
Eucheriuskapel (p. 292)
Synagoge (p. 292)
Evang. Luth. kerk (p. 292)
Herv. kerk (p. 292)
R.K. St.-Franciscus Xaveriuskerk (p. 292)
Oud-Kath. kerk (p. 293)
Doopsgez. schuilkerk (p. 293)
Doopsgez. vermaning (p. 293)
Geref. kerk Breedstraat (p. 293)
Herst. Apost. Zendingsgemeente (p. 293)
zaalkerk Peperstraat (p. 293)
Kath. Apost. kerk (p. 293)
Geref. kerk Klopperstraat (p. 293)
gebouw Vereniging van rechtzinnig hervormden (p. 293)
Geref. kerk onder het Kruis (p. 293)
Geref. weeshuis (p. 293)
Glasz-stichting (p. 293)
Gesticht van Weldadigheid (p. 293)
Snouck van Loosen Ziekeninrichting (p. 293)
Spijtbroekstoren (p. 293)
Dromedaris (p. 294)
waterpoort De Boereboom (p. 294)
waterpoort Oudegouwsboom (p. 294)
Wester- of Koepoort (p. 294)
Staverse Poortje (p. 294)
Waag (p. 295)
Muntgebouw (p. 295)
concertzaal De Westsfriesche Munt (p. 295)
Bakkersgildehuis (p. 295)
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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

Stadhuis (p. 295)
Stadsgevangenis (p. 295)
Drechterlandshuis (p. 295)
Postkantoor (p. 296)
lagere school Torenstraat (p. 296)
(Rijks) Hogere Burger School (p. 296)
openbare lagere school Peperstraat (p. 296)
openbare lagere school Oude Gracht (p. 296)
R.K. lagere school Doelenstraat (p. 296)
openbare lagere school Zuiderkerkplein (p. 296)
Snouck van Loosenhuis (p. 298)
Snouck van Loosenpark (p. 298)
Hotel Oranjezaal (p. 299)
Nutszaal (p. 299)
Stadsherberg (p. 299)
Bierschuur (p. 300)
Mineraalwaterfabriek (p. 300)
Luxe Brood- en Koekbakkerij Algemeen Belang (p. 300)
Coöperatieve IJsfabriek West-Friesland (p. 300)
Zuiderspui (p. 300)
sluis bij Drommedaris (p. 300)
accijnshuis Havenhoofd (p. 300)
accijnsgebouw Havenweg (p. 300)
Peilschaalhuisje (p. 300)
Station (p. 300)
Lichtbaak (p. 300)
Betonningsloodsen (p. 300)
Rijksmagazijn (p. 300)
Visafslag (p. 300)
Zuiderzeemuseum, binnenmuseum (p. 300)
Peperhuis (p. 300)
Zuiderzeemuseum, buitenmuseum (p. 301)
Isr. begraafplaats (p. 301)
Alg. begraafplaats (p. 301)
R.K. begraafplaats (p. 301)
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Enkhuizen, (Herv.) St.-Pancras of Zuiderkerk, plattegrond

buiten de wallen op tuinbouw kon toeleggen - en de aanleg van een strekdam
(1872-'77) voor de scheepvaart. In 1885 kwam een spoorverbinding met Amsterdam
tot stand, met een spoorhaven ten dienste van de aansluitende veerdienst op Stavoren
(1886). Aan de noordzijde werden de Vissershaven en de Krabbershaven gedempt
en veranderd in plantsoenen (1885) en aan de zuidzijde kwam ter plaatse van de
gedempte Oude Buishaven en een gedeelte van de Nieuwe Haven het Snouck van
Loosenpark tot stand (1895-'97). Het resterende deel van de Nieuwe Haven vergrootte
men tot Buitenhaven (1887). Ook het Venedie werd kort na 1896 gedempt.
Pas na de Tweede Wereldoorlog is Enkhuizen buiten de oude grenzen getreden.
Op basis van het Uitbreidingsplan Noord (1950) heeft men in de Weeshuispolder
een flinke woonwijk aangelegd. Ten zuiden van de spoorlijn vestigde zich in 1947
de Draka-fabriek (nu Solvay-Draka) en een verdere industrie-uitbreiding kon worden
gekoppeld aan de aanleg van de Houtribdijk naar Lelystad (1976). Aan de noordkant
van de binnenstad heeft men buitendijks een buitenmuseum ingericht van het in het
in 1950 gestichte Zuiderzeemuseum. Toerisme en watersport vormen sinds circa
1960 een belangrijke inkomstenbron.
Ondanks de sloop in 1966 van de oude stadsherberg (1598) op het Eiland en mede
dankzij diverse restauraties is Enkhuizen een beschermd stadsgezicht.
De (Herv.) St.-Pancras- of Zuiderkerk (Zuiderkerksteeg 3) [1] is een op een
omheind kerkhof gelegen tweebeukige hallenkerk met twee vijfzijdig gesloten koren,
een aangebouwde kapel en een forse toren. Kort na 1422 begon de bouw van het
gotische zuidkoor, dat naast een bestaande St.-Pancraskapel verrees en in 1432 (d)
gereed kwam. Het tweebeukige schip kwam rond 1450 tot stand en het noordkoor
was in 1464 (d) gereed. In 1501 volgde de bouw van één travee tussen schip en toren.
In 1516 verrees aan de noordzijde een tweebeukige H. Kruiskapel en kort daarop
bouwde men er een westportaal tegenaan.
De zuidzijde van het schip kreeg in 1618 een maniëristisch portaal en in die tijd
voorzag men ook het noordkoor van een vergelijkbare maniëristische poort. Het oude
noordportaal werd overbouwd en uitgebreid tot een tweebeukig pand met een
ingezwenkte gevel (circa 1595) en een schoudergevel (eerste kwart 17de eeuw).
Boven de doorgang bevindt zich de kerkenraadskamer met een inrichting uit circa
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1770 (schouw, betimmering en beschilderd katoenbehangsel). Op korte afstand vóór
de doorgang staat een vrijstaande zandstenen dorische poort (1639). De in 1686 tegen
de noordwestzijde van het schip gebouwde diakenkamer heeft een classicistische
dakkapel met rijke festoenen. Tussen de poort van
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het noordkoor en de H. Kruiskapel staat een 18de-eeuwse kosterswoning.
Bij een kerkrestauratie in 1948-'61 (J. de Meijer en D. Fledderus) zijn onder meer
nieuwe vensterharnassen aangebracht. Verder is de kerk gerestaureerd in 2001-'03.
De toren heeft restauraties ondergaan in 1908-'09 en 1990-'92 (A.
Hangelbroek-Gouwetor).
Het interieur van de kerk wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken.
Op het gewelf zitten resten van schilderingen uit 1484 (ondergeschilderd 1608;
herontdekt 1914-'18). In de noordbeuk zijn scènes uit het leven van Christus zichtbaar
en in de zuidbeuk de corresponderende oudtestamentische prefiguraties. De
noorderkoorsluiting toont de Boom van Jesse en de zuiderkoorsluiting het Laatste
Oordeel. De scheibogen tussen de beuken rusten op korte zuilen met lijstkapitelen.
Ook op de wanden zijn resten van schilderingen (heiligen) gevonden.
Tot de voornamelijk 17de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel (1610; trap
1737), herenbanken, een weeshuisbank, tochtportalen, een laat-17de-eeuws doophek
en enkele banken (één met laatgotisch briefpaneel). Verder zijn er een laat-16de-eeuws
tekstbord, een vroeg-17de-eeuws aalmoezeniersbord en 17de-eeuwse houten epitafen
voor Jacob Dirksz Brouwer († 1635) en Jacob Sieuwertsz Blaeuhulck, alsmede een
zandstenen epitaaf voor stadsmedicus Bernardus Paludanus († 1633; opgericht 1635).
Het

Enkhuizen, (Herv.) St.-Pancras of Zuiderkerk, toren (1980)

orgel heeft een hoofdkast uit 1622.
Heinrich Hermann Freytag bouwde het huidige instrument (1799) in de bestaande
kast en voegde een rugwerk toe. Het door Johannes Duyschot vervaardigde pedaal
(1703) bleef bewaard. Het snijwerk in Lodewijk XIV-vormen is van Pieter de Nicolo
(1737).
De toren heeft een onderbouw van twee geledingen met speklagen van
Gobertangesteen en daarop een achtzijdige lantaarn voorzien van een spits met
opengewerkte bekroning en ui-vormige top. De oude St.-Pancraskapel maakte plaats
voor deze in 1445 begonnen toren, waarvan de tweede geleding in 1458 tot boven
de galmgaten was voltooid. De toren werd in 1518 verder afgebouwd. De achtzijdige
houten lantaarn was in 1526 voltooid (oorspronkelijke openingen dichtgemaakt in
1533). François en Pieter Hemony goten in 1648 een luidklok en verder 20 van de
44 klokken (1647-'74) van het carillon. Andere oude klokken zijn die van Geert van
Wou (1509), Claude Fremy (1697) en Claes Noorden en Jan Albert de Grave (1701).
De (Herv.) St.-Gomarus- of Westerkerk (Westerstraat 138) [2] is een op een
omheind kerkhof gelegen driebeukige hallenkerk. De drie beuken hebben samen één
enkele driezijdige sluiting met op de knikken kleine traptorens. De bouw van de
laat-gotische zuidbeuk begon in 1470, waarna de twee andere beuken volgden in
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1471 en 1480. In het oostelijke deel rusten de scheibogen op zuilen van afwisselend
Bentheimersteen en Ledesteen. De in een topgevel gevatte oostelijke eindvensters
van de zijbeuken steken door de daklijst heen. In 1488-'92 kwam een - uitwendig
niet als zodanig herkenbaar - dwarsschip tot stand met zuilen van Ledesteen. In een
derde fase verrezen in 1512-'19 de vier westelijke schiptraveeën met zuilen van
Bentheimer steen. De zijbeuken kregen bij de westgevel geveltoppen met een hoog
middenvenster geflankeerd door gotische blindnissen. De doopkapel bij de
zuidwesthoek is korte tijd later toegevoegd.
In de loop van de 16de eeuw werden aan de noord- en de zuidzijde van de kerk
portalen gebouwd. De kerkenraadskamer boven het zuidportaal is voorzien van
18de-eeuws goudleerbehang. Het eveneens 16de-eeuwse westportaal werd in de
17de eeuw verhoogd met een windkamer (blaasbalgen voor het orgel). Het rijke
maniëristische oostportaal met klimmende pilasters en een dorische poort dateert uit
1603. In de 15de-eeuws kerkkap zijn sporen van een in 1740 verwijderde dakruiter
zichtbaar. De kerk is gerestaureerd in 1948-'54 (J. de Meijer en D. Fledderus) en
rond 2000 (A. Hangelbroek-Gouwetor).
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. De scheibogen
rusten op slanke zuilen met bladkapitelen. In het koor zijn op de zuilschachten resten
met heiligenbeelden zichtbaar. Een topstuk van vroeg-renaissancistisch houtsnijwerk
is het koorhek (1542), bestaande uit zes panelen tussen zeven corinthische pilasters,
alles bedekt met ranken en arabesken. In de boogvullingen zijn de vier evangelisten
uitgebeeld, alsmede Mozes en God de Vader (gebaseerd op prenten van
Michelangelo). De oorspronkelijke koperen spijlen heeft men in 1572 omgesmolten
(de huidige zijn 19de-eeuws) en kort daarop werden ook de bij het hek behorende
koorwanden verwijderd. De eveneens vroeg-renaissancistische preekstoel (1567-'58)
is versierd met Johannes de Doper en de vier evangelisten. Het klankbord is
17de-eeuws, de rococo-trap dateert uit circa 1750 (mogelijk van Pieter de Nicolo).
Van het orgel worden de kast en het rugwerk (1547), beide met luiken, toegeschreven
aan Adriaan Schalken. Het huidige instrument dateert uit 1896. Tot de 17de-eeuwse
inventaris behoren de dooptuin met banken, doopboog en voorzangerslessenaar. In
de doopkapel hangen veertien rouwborden (1469 en 17de eeuw). Verder is er een
predikantenbank uit 1808.
Tegen het zuidportaal staat een in 1614 gebouwde librije. De op de verdieping
ingerichte bibliotheek met dubbele boekenkasten en smalle lessenaars werd gesticht
door stadsmedicus Bernardus Paludanus en later aangevuld met werken van ds.
Gerard Vesterman († 1588). Uit 1600 (jaartalankers) dateert de smalle kosterswoning
(Westerstraat 136; gerestaureerd 1954) tussen de kerk en het vrijstaande houten
klokhuis (Westerstraat 134). Dit bouwwerk op bakstenen voet en een ingezwenkt
tentdak zou
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rond 1519 gebouwd en in 1609 verbouwd (basement) en verhoogd zijn. De
neoclassicistische omtimmering met pilasters werd in 1877-'78 aangebracht. In deze
in 1973 gerestaureerde toren hangen een 16de-eeuwse klok en een klok van Antoni
Wilkes (1657).
De voorm. Eucheriuskapel (Westerstraat 128) [3] is een eenbeukige kapel met
vijfzijdig gesloten koor, gebouwd kort na 1465 bij het in 1441 gestichte
St.-Claraklooster. De koorsluiting en enkele muurdelen zijn nog 15de-eeuws. Na
1572 diende het gebouw als gevangenis en opslagplaats, na 1679 als vleeshal en
vanaf 1865 als school. Sinds 1994 zijn hierin winkels ingericht.
De voorm. synagoge (Zuider Havendijk 25) [4] is een eenvoudig zaalgebouw uit
1791 (5551), voorzien van een smal middenrisaliet met fronton en een dorische
ingangspartij. Deze in 1873 verbouwde sjoel is in 1967 gesloten en dient nu als kerk
van het Herst. Apost. Genootschap.
De Evang. Luth. kerk (Breedstraat 40) [5] kwam in 1843 naar ontwerp van
stadsarchitect Schokker tot stand ter vervanging van een kerk uit 1623 aan de Noorder
Boerenvaart. Dit sobere neoclassicistische zaalgebouw verrees tegen het als pastorie
in gebruik genomen woonhuis Breedstraat 42, dat is voorzien van een deuromlijsting
in Lodewijk XIV-stijl. In 1851 volgde een uitbreiding met een consistorie en een
catechisatieruimte. De in 1990 gerestaureerde kerk bevat een uit de oude kerk
afkomstige preekstoel in Lodewijk XIV-stijl (1735, Pieter de Nicolo), een doophek
en doopbogen (tweede helft 18de eeuw) en een door Gideon Thomasz Bätz gebouwd
orgeltje met Lodewijk XV-details (1782).
De voorm. Herv. kerk (Breedstraat 47) [6] is een zaalkerk met inpandige woning
en een rijke eclectische gevel naar ontwerp van A.J. en D. van der Molen. De kerk
werd in 1861 als armenkerk gesticht door drie gezusters Snouck van Loosen in een
- in de kern mogelijk 17de-eeuws - pakhuis dat bezit van de familie was.
De R.K. St.-Franciscus Xaveriuskerk (Westerstraat 107) [7] is een driebeukige
basilicale kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van twee geledingen met
ingesnoerde naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1905-'06 naar plannen van
N. Molenaar ter vervanging van een 17de-eeuwse schuilkerk (uitgebreid circa 1795).
De ranke neogotische toren werd in 1929-'30 toegevoegd naar plannen van N.
Molenaar jr. (geheel gerestaureerd 1991).
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Tot de inventaris behoort een uit de schuilkerk afkomstige 18de-eeuwse doopvont
in de vorm van een wereldbol met twee engelenfiguren. Uit circa 1850 dateren het
zusterhuis (nr. 103) en de pastorie (nr. 105).
De Oud-Kath. kerk (Breedstraat 82) [8] is een zaalkerk waarvan de voorgevel
wordt geflankeerd door achtzijdige torentjes. Deze in 1986 gerestaureerde kerk met
rationalistische details kwam in 1908 naar ontwerp van J.G. Kopper tot stand ter
vervanging van een kerk uit 1869. Tot de inventaris behoren uit een oudere kerk
afkomstige 18de-eeuwse stukken, waaronder een rijk gesneden communiebank
(Lodewijk XIV-stijl) en enkele heiligenbeelden. H. ter Hart bouwde het kabinetorgel
(circa 1840).
Doopsgez. kerken. De voorm. Doopsgez. schuilkerk ('t Zand 11-13) [9] is een
dwars pand met vlechtingen in gele en rode baksteen. Dit 17de-eeuwse gebouw
(mogelijk uit 1632) was lange tijd in gebruik bij de Waterlander doopsgezinden. De
diverse gezindten bouwden in 1798 aan het Venedie één nieuwe kerk. Deze heeft in
1891 plaats gemaakt voor de huidige Doopsgez. vermaning (Venedie 17) [10] uit
1892 naar ontwerp van U.J. van der Meulen. Dit neorenaissance-gebouw met
ingangsportaal en dwars geplaatste kerkzaal bevat een door L. Ypma gebouwd orgel
(1909).
Overige kerken. De in 1767 in een vispakhuis ingerichte voorm. Geref.

Enkhuizen, Snouck van Loosen Ziekeninrichting

kerk Breedstraat 148 [11] kreeg in 1868 een nieuwe gevel. De laat-19de-eeuwse
zaalkerk van de Herst. Apost. Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen
(Westerstraat 172; gerestaureerd 1992) [12] is nu een expositieruimte van het Apost.
Genootschap. Uit circa 1880 dateert de voorm. zaalkerk Peperstraat 7 [13], waarvan
het interieur is voorzien van gietijzeren kolommen. De Kath. Apost. kerk (Vijzelstraat
23) [14] is een zaalkerk met neorenaissance-details, gebouwd in 1900 naar ontwerp
van T. Korff. Tj. Kuipers ontwierp met rationalistische elementen de in 1903-'04
gebouwde T-vormige Geref. kerk Klopperstraat 12 [15], waarvan de voorgevel wordt
geflankeerd door ongelijke torens. Zakelijk-expressionistische vormen vertoont het
gebouw van de Vereniging van rechtzinnig hervormden ‘Pro Rege’ (Olifantsteiger
4; circa 1925) [16]. Een eenvoudig ontwerp van B. Groot is het zaalgebouw van de
voorm. Geref. kerk onder het Kruis (Klooster 7; 1933) [17].
Het voorm. Geref. weeshuis (Westerstraat 109-111) [18] werd in 1551 gesticht
ten oosten van het St.-Ursulaklooster, waarvan de gebouwen kort na 1572 werden
toegevoegd. Een in 1616 nieuw opgetrokken meisjeszaal kreeg een rijke
maniëristische trapgevel voorzien van klauwstukken, gevelsteen (nu kopie) en een
rijke ingangspoort bekroond door een gebroken fronton met vaas en twee beelden
van weeskinderen. Naar plannen van U.J. van der Meulen werd het gehele weeshuis
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in 1905-'06 vernieuwd, waarbij men de maniëristische gevel verder naar achteren
herbouwde met nieuwe baksteen en de opgehakte oorspronkelijke zandstenen
onderdelen. Naast dit toen als wasloods ingerichte gedeelte verrees een nieuw
tweelaags gebouw met rationalistische elementen (sinds sluiting weeshuis in 1956
als kantoor in gebruik). Het toegangshek (1733-'34) heeft hardstenen hekpalen met
beeldhouwwerk van Jurriaan Westerman en smeedwerk met het monogram O.A.W.
(Oude Armen Weeshuis) geflankeerd door beelden van weeskinderen, vervaardigd
door Arnout Magon. Het interieur van het weeshuis bevat een regentessenkamer met
goudleerbehang (1739) en een schouw in Lodewijk XIV-stijl (1740, Pieter de Nicolo)
met een door François Absiel vervaardigde schoorsteenmantel. In de regentenkamer
staat een vergelijkbare schouw (circa 1740).
De voorm. Glasz-Stichting (Paktuinen 75-81) [19] werd in 1712 gesticht door
Dirck Glasz. Volgens de gevelsteen is het diepe hoofdhuis in 1792 vernieuwd. Aan
een steegje achter het huis staan twee fundatiewoningen uit die tijd.
Het voorm. Gesticht van Weldadigheid (Westerstraat 73) [20] is een in de kern
17de-eeuws diep pand dat rond 1765 werd verbouwd voor Arend Diederik de Vries.
Uit die tijd dateren de ingangsomlijsting en de gang en kamer met Lodewijk
XV-stucwerk. Op basis van het testament van Johanna Margaretha de Vries werd
het in 1849 (gevelsteen) ingericht als weduwenhuis voor vissersvrouwen. Sinds 1996
is het weer woonhuis.
De Snouck van Loosen Ziekeninrichting (Vijzelstraat 24) [21] is een fors
tweelaags gebouw uit 1899, ontworpen met rationalistische en Nieuw Historiserende
vormen door C.B. Posthumus Meyjes. De uitbreiding aan de noordzijde is uit 1932.
Verdedigingswerken. Van de oudste verdedigingswerken resteert de in 1986
opgegraven en vervolgens tot net boven het maaiveld opgemetselde laat-15de-eeuwse
Spijtbroekstoren (Spaans Leger ong.) [22]. Ter verdediging van de Oude Haven
verrees in 1540 de Zuiderpoort, die vanwege haar vorm
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Enkhuizen, Dromedaris

beter bekend is als de Dromedaris (Paktuinen 1) [23]. Deze poort bestaat uit een
forse ronde hoofdtoren en een aangebouwde kleinere halfronde neventoren die is
voorzien van een overwelfde doorgang. De zware - als rondeel uitgevoerde hoofdtoren heeft een kelder met koepelgewelf en een begane grond met twaalfdelig
meloengewelf, waarvan de bakstenen ribben rusten op geprofileerde kraagstenen.
Beide ruimten hebben nissen met schietgaten, alle uitgevoerd met schoorsteenachtige
kanalen voor het afvoeren van de kruitdamp. In 1649-'58 werd de poort verhoogd
met

Enkhuizen, Waag

twee minder zwaar uitgevoerde verdiepingen en kreeg de hoofdtoren een bekroning
met koepeltorentje. Hierin hangt een carillon met twee door Geert van Wou gegoten
klokken (1524), achttien klokken van Pieter Hemony (1671-'77) en een ‘veermansof beurtschipperklok’ van Jan Verbruggen (1755). Tegen de oostmuur zijn twee
(Gelderse) scheepsankers uit 1537 aangebracht. Aan de veldzijde heeft de
poortdoorgang een dorische omlijsting met aedicula. Deze is gedateerd ‘1540’, maar
is met gebruik van bestaande onderdelen aangebracht in 1649. Gelijktijdig kwam
aan de stadszijde een classicistische dorische doorgangsomlijsting met aedicula en
een beeld van de Enkhuizer stedenmaagd tot stand. Onder leiding van Ad. Mulder
heeft men de poort in 1914-'15 gerestaureerd. Tot de omwalling van de nieuwe
stadsuitbreiding werd in 1587 besloten. Naar plannen van Adriaen Anthonisz van
Alkmaar kwamen in 1593-1600 zeven bastions tot stand volgens het Oud-Hollandse
stelsel (opgehoogd 1672). Na het opheffen van de vesting in 1874 werd het zuidelijke
bastion Oranje in 1885 geslecht ten behoeve van de spoorlijn. Het noordelijke bastion
verdween bij de uitbreiding van de Alg. begraafplaats in 1912. Behouden zijn de
bastions Hollandia (met R.K. begraafplaats), Zeelandia, Stad en Lande, Friesland en
Nassau. In de courtines tussen de bastions bevinden zich op twee kleine waterpoorten:
de Boereboom (Vest 4) [24] en de Oudegouwsboom (Vest 2) [25]. Deze waren
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oorspronkelijk voorzien van sluisdeuren, die bediend werden vanuit het bovenliggende
wachthuis (circa 1600, gerestaureerd 1940).
Een houten poort uit 1599 aan het einde van de Westerstraat werd in 1649-'54
vervangen door de huidige Wester- of Koepoort (Vest 6) [26]. Dit classicistische
poortgebouw op geknikt rechthoekige grondslag heeft een met kruisribgewelven
overkluisde doorgang. De met Bentheimer zandsteen beklede poort is aan de veldzijde
voorzien van kolossale dorische pilasters, aan de stadszijde flankeren dorische
halfzuilen de doorgang. Waarschijnlijk had stadsfabriek Jacob Pietersz de leiding
bij de bouw, het ontwerp wordt vanouds toegeschreven aan Jacob van Campen. De
huidige kroonlijst en het omlopend schilddak met achtzijdige klokkentoren kwamen
tot stand in 1729-'30 onder leiding van fabriekmeester Freek Kophen. In de
klokkentoren hangt een door Claes Noorden en Jan Albert de Grave gegoten klok
(1708, aangebracht 1793). Aan de veldzijde staat op de kroonlijst een beeld van de
stedenmaagd. De gevel aan de stadszijde werd in 1916 aangepast en in 1938 heeft
men het verkeer om de poort geleid. Toen werd aan de veldzijde een nieuwe stenen
brug aangelegd.
In de zeedijk bevindt zich het Staverse Poortje (Wierdijk ong.) [27]. Dit in

Enkhuizen, Stadhuis (1987)
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1833 herbouwde bakstenen poortje gaf toegang tot een buitendijkse aanlegsteiger
en is opgebouwd met 17de-eeuwse onderdelen, waaronder een doorbroken gezwenkt
fronton met het stadswapen.
De voorm. waag (Kaasmarkt 8) [28] werd gebouwd in 1559. Van de drie trapgevels
zijn die boven de lange gevel en die op de hoek voorzien van vroegrenaissancistisch
rolwerk. Op de kroonlijst staan vijf beelden van deugden (Justitia, Spes, Fides,
Charitas en Fortitudo). Het rechterdeel van de hoge begane grond bevat de weeghal
met twee balansjukken. Bij een verbouwing in 1601-'04 zijn boven de hoge
deurkozijnen dakjes aangebracht ter bescherming van de naar buiten te schuiven
balansen. In het linkerdeel bevindt zich een opkamer met kantoor en spiltrap.
De sinds 1636 op de verdieping gevestigde chirurgijnskamer bevat een
midden-17de-eeuwse katheder, een schildering voorstellende Hippocratus en Galenus,
gebrandschilderde ruitjes en een schouw (1775). Na enige tijd van verwaarlozing is
deze kamer in 1910 als museum heropend. Boven de buiteningang memoreert een
gedenksteen (1928) de 17de-eeuwse stadsmedicus Bernardus Paludanus. Vóór de
waag staat een hardstenen stadspomp met gezwenkte bekroning en vaas.
Het voorm. muntgebouw (Westerstraat 125) [29] is een diep pand met een rijke
maniëristische rolwerkgevel uit 1611 voorzien van speklagen, gebeeldhouwde
versieringen boven de vensters en de wapens van West-Friesland en Enkhuizen. De
onderpui heeft men in de 18de eeuw vernieuwd. De munt was in 1603 korte tijd en
na 1612 definitief in Enkhuizen gevestigd tot de opheffing van de regionale muntslag
(1795). Na 1795 was het gebouw lange tijd als school in gebruik en vanaf 1909 als
koffiehuis van de ‘Ned. Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken’.
Sinds 1983 is hier een galerie gevestigd.
De genoemde vereniging liet in 1910 de naastgelegen concertzaal ‘De Westfriesche
Munt’ (Westerstraat 123) [30] bouwen. Dit gebouw met rationalistische details is
mogelijk ontworpen door U.J. van der Meulen. Het diende voor concerten, revues,
gymnastiekuitvoeringen en later ook als bioscoopzaal. Sinds 1974 heeft het een
winkelfunctie (HEMA).
Het voorm. bakkersgildehuis (St.-Janstraat 9) [31] is een diep pand met een
trapgevel uit 1639 voorzien van een gevelsteen met het stadswapen en een gevelsteen
met een gekroonde bakkersoven (pui 19de eeuw).
Het stadhuis (Breedstraat 53) [32] is een imposant tweelaags gebouw met
mezzanino, bekronend attiekstuk en een omlopend schilddak met hoekschoorstenen
en een achtzijdige houten koepeltoren. De voorgevel met balkon en hoekrisalieten
is in Bentheimer zandsteen uitgevoerd. Dit in de strakke stijl van het classicisme
uitgevoerde stadhuis kwam in 1686-'94 tot stand naar plannen van Steven Vennecool
ter vervanging van een voorganger uit 1460. De beelden op de attiek (Wijs Beleid
en Eendrachtig Bestuur) en de stedenmaagden aan weerszijden van het balkon zijn
gemaakt door Pieter van der Plasse. Een cartouche boven het balkon meldt het devies
van Enkhuizen: ‘Candide et Constanter’ (oprecht en standvastig). Het vóór de
voorgevel opgestelde kanon (1551) werd in 1622 buitgemaakt op Duinkerker kapers;
het verhaal daarvan staat op een gevelbord met gesneden omlijsting (1661; gedicht
Joost van den Vondel). Binnen leidt de lage Blauwe Zaal (hardstenen vloer) via een
trap naar de ruime en hoge Witte Zaal of Burgerzaal (met marmeren vloer), die in
spaarvelden is voorzien van grisailles (Dirck Ferreris). Verder heeft deze ruimte zes
armvormige houten luchters. De toegang tot de Burgemeesterskamer is een houten
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dorisch poortje met bovendeurstuk ‘Triomf van de Vrede’ (Ferreris). Een geschilderd
behangsel toont een allegorie op het Romeinse bestuur (1707, gerestaureerd 1903),
ontworpen door Romeyn de Hooghe en uitgevoerd door diens leerlingen. Verder
zijn hier een plafondschildering voorstellend ‘Kracht en Liefde’ (Ferreris) en een
schouw met een kort na 1801 aangebracht 17de-eeuws schoorsteenstuk met als thema
Charitas (Theodoor van Tulden). De Vroedschapskamer heeft een wandbekleding
van rode velours d'Utrecht. De drie plafondschilderingen (paalkistrecht, Gerechtigheid
en visvangst) zijn evenals het schoorsteenstuk (Wijsheid)

Enkhuizen, Stadsgevangenis

gemaakt door Ferreris. Ook de Schepenkamer (nu trouwzaal) heeft een (groene)
velours d'Utrecht-bekleding (gerestaureerd 1902). Wederom van Ferreris zijn de
plafondschildering (Rede en Waarheid) en het schoorsteenstuk (Justitia). De
Weeskamer bevat een marmeren schoorsteenmantel in Lodewijk XV-vormen (Asmus
Frauen), een schoorsteenstuk uit 1692 (Barmhartigheid; Johan van Neck) en
wandtapijten met arcadische landschappen en allegorische verwijzingen naar de
verzorging van wezen (1710, Alexander Baert). Twee andere vertrekken hebben elk
nog een schoorsteenstuk van Johan van Neck. De voorm. stadsgevangenis
(Zwaanstraat ong.) [33], gelegen op korte afstand achter het stadhuis, is een rijzig
diep pand met drie bouwlagen en per laag twee ruime houten cellen. De onderste
cellen dateren uit 1592. Een ophoging volgde in 1610 en er zijn verbouwingen
uitgevoerd 1908, 1955 en 1988-'91.
Het voorm. Drechterlandshuis (Westerstraat 40) [34] is een fors 18de-eeuws
pand voorzien van een middenrisaliet met natuurstenen kuifstuk in Lodewijk XV-stijl
(met afgekapt alliantiewapen). Het verrees rond 1760 als woonhuis en werd in 1836
als koggehuis of huis van het Heemraadschap Drechterland in gebruik genomen (tot
1933). Daarna werd hier een winkel ingericht.
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Enkhuizen, (Rijks) Hogere Burger School, gymnastiekzaal

Binnen bevindt zich nog een plafondschildering uit de bouwtijd.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Zuiderkerkplein 9) [35] is een
tweelaags pand met ronde traptoren en neorenaissance-elementen, gebouwd in
1876-'77, vermoedelijk naar plannen van C.H. Peters.
Scholen. Tegen het 18de-eeuwse dwarse eenlaagspand Meidenmarkt 2 werd in
1869 de tweeklassige lagere school Torenstraat 1 [36] gebouwd. Deze voorm.
middengangschool staat nu als ‘timmerwerkplaats’ bekend. De voorm. (Rijks) Hogere
Burger School (Westerstraat 129) [37] is een tweelaags pand in neorenaissance-stijl,
gebouwd in 1900-'02 naar ontwerp van U.J. van der Meulen. In 1927 verrees aan de
achterzijde met expressionistische details een gymnastiekzaal met bovengelegen
tekenzaal. Vroeg-20ste-eeuws zijn verder de voorm. openbare lagere school
Peperstraat 2 (circa 1905) [38], een tweelaags pand met rationalistische details, en
de tweeklassige voorm. openbare lagere school Oude Gracht 4 (circa 1910) [39]. In
zakelijk-expressionistische stijl ontworpen is de vierklassige en L-vormige voorm.
R.K. lagere school Doelenstraat 5a-11 (1927) [40] met hoektoren. Sobere
traditionalistische vormen vertoont de achtklassige openbare lagere school
Zuiderkerkplein 5 (circa 1939) [41].
Woonhuizen. De binnenstad van Enkhuizen bestaat voornamelijk uit diepe huizen.
Vaak zijn deze later van hun geveltop ontdaan of voorzien van een geheel nieuwe
gevel en soms verloren ze zelfs hun verdieping. Achter de gevels gaan dan ook vaak
oudere kappen, balklagen of houtskeletten schuil. Het diepe eenlaagspand Westerstraat
28 met ingangsomlijsting in Lodewijk XIV-vormen is een voorbeeld van een rond
1740 verlaagd 17de-eeuws huis. Het smalle diepe huis Dijk 72 heeft een gevelsteen
uit 1646 en is opgebouwd met elementen afkomstig van enkele andere 17de-eeuwse
gevels. Voorbeelden van de vele van hun topgevel ontdane huizen zijn Breedstraat
50, Breedstraat 166 en Zuider Havendijk 18 (gevel 1927). Het laatstgenoemde pand
heeft inwendig een houtskelet met gesneden sleutelstukken.
Tot de oudste Enkhuizer huizen behoort het in 1961 gerestaureerde diepe
eenlaagspand Westerstraat 76. De met speklagen uitgevoerde laat-gotische trapgevel
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Enkhuizen, Woonhuis Breedstraat 41

is voorzien van zeszijdige pinakels op gebeeldhouwde kraagsteentjes (pui 19de
eeuw). Het huis bevat een houtskelet uit 1536-'37 (d) met peerkraalvormig
geprofileerde sleutelstukken. Een laatgotische trapgevel met speklagen en
segmentvormig afgesloten, geprofileerde vensternissen heeft het diepe huis
Westerstraat 15 (circa 1560; pui circa 1930). Vergelijkbare vensternissen vertoont
Breedstraat 41 (circa 1540; geveltop 18de eeuw). Dit huis heeft een houtskelet met
peerkraalvormig geprofileerde sleutelstukken (kap 18de eeuw). Ook het, later mogelijk
verlaagde, huis Breedstraat 43 heeft gelijksoortige vensternissen (circa 1550). De
ingezwenkte lijstgeveltop is 19de-eeuws. Een maniëristische trapgevel met
klauwstukken uit 1623 bezit het smalle pand Breedstraat 32 (gerestaureerd 1947).
In het voorhuis is een laat-gotisch houtskelet met peerkraalvormige profielen
behouden.
Met de jaartalankers ‘1591’ gedateerd is de trapgevel van Vijzelstraat 56, waarvan
pui en geveltop in 1947 zijn gerestaureerd. Een beter voorbeeld van een vroege
trapgevel is Westerstraat 197 uit 1595 (jaartalankers) oorspronkelijk
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Enkhuizen, Woonhuizen Bocht 3-7

met hijsluiken geflankeerd door kleine vensters. De gevelstenen met beeltenissen
van Maurits van Nassau, Karel V en Philips II zijn mogelijk later geplaatst. Ook
Westerstraat 79 (circa 1600) toont een goed voorbeeld van een dergelijke vroege
trapgevel. Het uit 1592 (jaartalankers) daterende huis Westerstraat 7 heeft een inen uitgezwenkte gevel met klimmende pilasters (top gereconstrueerd). Vergelijkbaar
is de (gerestaureerde) gevel van Westerstraat 116 (circa 1600). In- en uitgezwenkte
gevels zonder pilasters hebben de panden Waagstraat 26-28 (circa 1600; gerestaureerd
1943).

Enkhuizen, Woonhuis Westerstraat 158

17de-eeuwse huizen
Beeldbepalend vanaf het IJsselmeer zijn de (sterk gerestaureerde)
midden-17de-eeuwse ondiepe huizen aan de Bocht en het Zuiderspui. Ze zijn gebouwd
op een smalle strook grond ter plaatse van de toen gesloopte stadsmuur. Boven de
kelder hebben deze huizen - op standvinken uitgebouwde - houten ‘hangkamers’.
Van de vele vroeg-17de-eeuwse huizen met rijk versierde maniëristische trapgevels
is Westerstraat 158 (1617) het rijkste voorbeeld. De met speklagen uitgevoerde
topgevel is voorzien van klauwstukken en (gekoppelde) dorische pilasters, en wordt
bekroond door een aedicula met daarin een stedenmaagd met stadswapen. Behalve
diverse gevelstenen
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Enkhuizen, Woonhuis In de Eendracht (1992)

in het puifries toont de geveltop ook nog twee gevelstenen (‘Leeuw in de Hollandse
Tuin’ en ‘Jezus en de Samaritaanse vrouw’). Uit 1614 (gevelsteen) dateert de trapgevel
van Westerstraat 9. Opmerkelijk is hier dat de (later vernieuwde) vensters tussen
zandstenen klauwstukken zijn gevat. Het puifries is voorzien van - voor die tijd
gebruikelijk - siermetselwerk en gevelstenen en zandstenen hoekblokken. Het
waarschijnlijk voor kapitein Cornelis Liewensz de Leeuw gebouwde huis In de
Eendracht (Breedstraat 121; 1640) heeft een trapgevel met hoekblokken. Het interieur
bevat een voorhuis met opkamer, een binnenhaard met bedstede en daarnaast een
gang naar de achterkamer met afgeschoten privaat en zoldertrap. De enkelvoudige
balkenlaag wordt ondersteund door gebeeldhouwde consoles (engelenkopjes). Andere
voorbeelden van trapgevels met hoekblokken in de treden en een puifries met
gevelstenen zijn te vinden bij Breedstraat 102 (1619) en Torenstraat 11 (circa 1620)
- beide huizen hebben een houtskelet met gebombeerde korbelen - en verder bij
Westerstraat 92 (1625), Breedstraat 60 (1643), Westerstraat 230 (1644), Westerstraat
173 (1650; pui begin 19de eeuw) en Zuider Havendijk 38 (1650). Eenvoudige
trapgevels zijn verder te vinden bij Westerstraat 94, 113 en 228, Torenstraat 38,
Karseboomstraat 3 en Vijzelstraat 73. Een late trapgevel heeft het kleine huis
Vissersdijk 44 (1657; gerestaureerd 1960). Hier is het houtskelet voorzien van
ojiefvormig geprofileerde sleutelstukken. De jongste gedateerde trapgevel is die van
Torenstraat 20 (1689).
Het Paludanushuis (Westerstraat 65) - volgens overlevering het sterfhuis van
stadsmedicus Bernardus Paludanus (geveltekst aangebracht 1933) - heeft een
17de-eeuwse kern en een classicistische verhoogde halsgevel uit 1659 (gevelsteen).
Bij een ingrijpende verbouwing in 1803 kreeg het de geblokte ingangsomlijsting in
empire-stijl. Westerstraat 17 heeft een classicistische klokgevel uit 1686 met
festoenen. Sober zijn de schoudergevels van de kort na het midden van de 17de eeuw
gebouwde huizen Prinsenstraat 21 en Waagstraat 8.
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18de-eeuwse huizen
Door de sterk afgenomen welvaart bouwde men in de 18de eeuw vrijwel geen
nieuwe huizen, maar wel werden diverse huizen van een nieuwe gevel voorzien.
Enkele belangrijke inwoners trokken twee diepe huizen samen achter één nieuwe
gevel, zoals de familie Van Bleiswijk bij Westerstraat 84-86. Hier werden rond 1740
twee bestaande panden onder een omlopend schilddak gebracht en verrees een
voorgevel met geblokte hoekpilasters en een middenrisaliet met hardstenen attiekstuk
in Lodewijk XIV-stijl. De erker daaronder is vroeg-19de-eeuws. Ook bij Westerstraat
121 verdwenen twee diepe huizen rond 1740 (mogelijk 1732) achter een nieuwe
gevel met pronkrisaliet en dakkapel in Lodewijk XIV-stijl (winkelpui eind 19de
eeuw). Het diepe huis Westerstraat 91 kreeg kort na 1732 in opdracht van T. Buyskens
en P. Verbruggen een nieuwe gevel in rijke Lodewijk XIV-stijl. Deze gevel heeft
een asymmetrisch pronkrisaliet, een dakkapel en verder lambrekijns onder de
verdiepingsvensters. De voorkamer is voorzien van een schouwbetimmering en een
plafond in Lodewijk XVI-stijl. Bescheidener is de halsgevel met Lodewijk
XIV-bekroning van Bagijnestraat 3 (circa 1750). Andere sobere midden-18de-eeuwse
voorbeelden zijn de halsgevels van Prinsenstraat 5, Breedstraat 46, Westerstraat 60
en 68, en de klokgevel van Breedstraat 38. In Lodewijk XV-stijl uitgevoerd is de
halsgevel van Westerstraat 75 (1764) met lambrekijns onder de vensters, zandstenen
klauwstukken en een kuifbekroning. Andere halsgevels in Lodewijk XV-stijl zijn te
vinden bij Westerstraat 66 (1750), Breedstraat 44 (1753) en Westerstraat 194.
Dakkapellen in deze stijl hebben Torenstraat 40 en Westerstraat 42 en 44 (alle circa
1760).
Sobere Lodewijk XVI-details vertoont het laat-18de-eeuwse diepe huis Westerstraat
85 met zijn ionische ingangsomlijsting en een dakkapel met wangen. Een vergelijkbare
dakkapel heeft ook Westerstraat 90. Uit het eind van de 18de eeuw dateren verder
de klokgevel van Zuider Havendijk 15 (geblokte ingang met snijlicht) en het brede
huis Breedstraat 69 met middentopgevel. Eind-18de-eeuwse voorbeelden van achter
een sobere nieuwe brede gevel samengetrokken oudere panden zijn Breedstraat 66,
met geblokte ingangsomlijsting en Lodewijk XVI-snijlicht, Prinsenstraat 19 (met
gepleisterd koetshuis) en Breedstraat 51 (met tuinhuis aan de Hoogstraat).
19de- en 20ste-eeuwse huizen
In de eerste helft van de 19e eeuw voerde afbraak de boventoon en verrezen slechts
weinig nieuwe huizen. Een uitzondering is de brede notabelenwoning Westerstraat
201 (circa 1820) met geblokte hardstenen hoekpilasters en middenrisaliet, en een
pronkrisaliet met empiredetails en bekronende dakkapel. Voor een bestaand huis
verrezen sobere neoclassicistische gevels bij Kaasmarkt 13 (1817) en Waagstraat 1
(circa 1820).
Gepleisterde eclectische voorgevels hebben Prinsenstraat 13 (circa 1860) en
Nieuwstraat 12 (circa 1870). Geheel nieuw opgetrokken en uitgevoerd met sobere
neoclassicistische details is de notabelenwoning Breedstraat 74 (circa 1880). Het
rijke neorenaissancepand Breedstraat 45 (1890) werd ontworpen door C.B. Posthumus
Meyjes. Voorbeelden van burgerwoningen met neorenaissance-details zijn
Westerstraat 31 (circa 1890), Buyskenweg 1-8 (circa 1895) en Dijk 68 (circa 1900).
Chaletstijl-elementen en een houten verdiepingserker heeft het herenhuis Breedstraat
65 (1903, ontwerp A. van der Lee). Rationalistische details en jugendstil-elementen
vertonen de huizen Sijbrandsplein 2-6 (1909) en de herenhuizen Westerstraat 217
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(circa 1910) en Nooit Gedacht (Westerstraat 225; 1910). Karakteristiek is de
gepleisterde verdieping met loggia van de villa Uytwijck (Wilhelminaplantsoen 43;
1917). Uitgevoerd met expressionistische details zijn de arbeiderswoningen
Semeinszstraat 3-11 (1917) en het huis St.-Jansstraat 42 (circa 1920). Een aardig
voorbeeld van duplexwoningen waarbij de bovenste laag door een galerij wordt
ontsloten is Snouckstraat 2-14 (circa 1950).
Tuinhuizen. De Enkhuizer tuinhuizen zijn ondiepe dwarse panden met een naar
de tuin afgeschuind lessenaarsdak en een erkervorm aan de straatzijde, zoals
Hoogstraat 8 (18de eeuw; behorende bij Breedstraat 51) en Spaans Leger 23 (19de
eeuw). Het 18de-eeuwse tuinhuis Torenstraat 42 met erker werd in 1945 met een
verdieping verhoogd. Bij het 18de-eeuwse tuinhuis Handvastwater 26 is recentelijk
de omlijste deur teruggeplaatst.
Het Snouck van Loosenhuis (Dijk 34-36) [42] is een patriciërswoning met
souterrain en bel-etage, voorzien van een rijk bewerkte hardstenen gevel met attieklijst
en dakkapellen. In 1741-'42 lieten burgemeester Dirck Semeyns van Loosen en zijn
vrouw Maria Bontekoning hier een diep huis bouwen in rijke Lodewijk XIV-stijl.
Gelijktijdig verrees ter rechterzijde een tuinkoepel in Lodewijk XV-stijl. Hun zoon
Dirk Elias van Loosen gaf in 1786 opdracht tot een uitbreiding in Lodewijk XVI-stijl
ter linkerzijde (twee traveeën). Bij het pand behoren een bordestrap, stoeppalen met
kettingen en hekken bij het tuinhuis. Binnen is er een gang met stucreliëfs als
bovendeurstukken (Lodewijk XIV-stijl). In het rechterdeel zijn de voor- en de
achterkamer behangen met rood velours d'Utrecht (1742) en de achterkamer heeft
een marmeren schouw met schouwstuk (Pieter Terwesten) tussen twee servieskasten.
Het linkerdeel bevat goudleerbehang en een schouw (mogelijk François Absiel) met
schouwstuk (1742, Mathias Terwesten), beide afkomstig uit de in 1890 afgebroken
achterkamer. De tuinkoepel is voorzien van een plafondschildering.
Na het overlijden van Margaretha Maria Snouck van Loosen († 1885) - de laatste
telg van deze redersfamilie - verrees naar haar wens in 1890-'92 aan de achterzijde
een bejaardentehuis (H.J. Schimmelstraat 3) voor acht dames. Dit tweelaagse gebouw
met souterrain is ontworpen in neorenaissance-stijl door C.B. Posthumus Meyjes.
Uit dezelfde tijd stammen op de binnenplaats het tuinhuis in chaletstijl en het prieel
met cementrustiek (firma F.J. Moerkoert). Verder ontwierp Posthumus Meyjes ook
het in neorenaissance-stijl uitgevoerde koetshuis annex stal en twee dienstwoningen
(Dijk 50; 1890).
Het Snouck van Loosenpark (Snouck van Loosenpark 1-51) [43] is
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Enkhuizen, Snouck van Loosenhuis (1998)

een in 1895-'97 als tuindorp uitgevoerd woningbouwcomplex voor arbeidersgezinnen,
aangelegd op de gedempte Oude Buishaven en een deel van de Nieuwe Haven. Het
werd gesticht uit het legaat van Margaretha Maria Snouck van Loosen († 1885). Het
drieledige poortvormige toegangshek (1897) in neo-Lodewijk XIV-stijl heeft
hardstenen pijlers en een in siersmeedwerk uitgevoerde grote middenboog met de
naam van het park. De door H. Copijn ontworpen parkaanleg bestaat uit een
geometrisch gedeelte met cirkelvormig plantsoen (oostzijde) en een landschappelijk
ingericht deel met slingerende paden en langgerekte vijverpartij (westzijde). Over
het smalle gedeelte van de vijver ligt een gemetselde boogbrug en aan één van de
uiteinden staat een in vakwerk uitgevoerd watervogelhuis. De aan de zijde van de
buitenhaven gesitueerde pomp met houten kast was bedoeld voor

Enkhuizen, Snouck van Loosenpark, woonhuizen

het bijvullen van de vijvers. De in 1983-'85 gerenoveerde woningen zijn alle
ontworpen door C.B. Posthumus Meyjes en uitgevoerd met gele bakstenen banden,
siermetselwerk boven de vensters en ver uitkragende daken. De meeste zijn opgezet
als dubbele woningen, enkele vormen een reeks van vier en in één geval zijn acht
woningen gekoppeld. Bij de toegang staat een grotere opzichterswoning (Snouck
van Loosenpark 1) op onregelmatige kruisvormige plattegrond.
Winkels. Eclectische details vertoont het in 1891 gebouwde woon- en winkelpand
Westerstraat 47 met zijn door drie gekoppelde rondbogen afgesloten winkelpui. De
kledingzaak van J. Ruiter, Westerstraat 114, kwam in 1894-'95 tot stand naar een
ontwerp met neorenaissance-elementen van T. Korff. Neorenaissance-invloeden
vertonen ook de rond 1900 gebouwde hoekwinkels Westerstraat 22 en 164 (nu
restaurant) en Venedie 1; verder de kleine winkel St.-Jansstraat 27-31 (1902) en het
dubbelpand Westerstraat 126 (circa 1910). De winkels Westerstraat 30 en 57 hebben
onderling vergelijkbare jugendstil-puien (circa 1905), mogelijk ontworpen door
dezelfde onbekende architect van de voor G. Schild gebouwde fietsenwinkel met
werkplaats Westerstraat 132 (1908). Art déco-elementen hebben de winkelpuien van
Westerstraat 19 (1938) - vroeger een winkel in electra - en de kapperswinkel
Westerstraat 21 (1933). Bij de laatste zijn pui en pand ontworpen door M. Hoytema.
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Horeca. Drie in de kern 17de-eeuwse panden vormen samen het voorm. Hotel
Oranjezaal (Kaasmarkt 2) [44]. Het middelste pand kreeg begin 19de eeuw een op
ionische kolommen rustende voorbouw met zaal. Achter de gemoderniseerde
Nutsspaarbank uit circa 1955 bevindt zich de voorm. Nutszaal (Westerstraat 127)
[45], een gepleisterd pand uit circa 1870 met festoenen en geblokte pilasters. Binnen
staat een buste opgesteld van ds. J. Nieuwenhuizen, oprichter van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen. De voorm. Stadsherberg (Kaasmarkt 9) [46], nu discotheek,
is een neoclassicistisch pand uit circa 1890.
Pakhuizen. Omdat bij veel 17de-eeuwse huizen op de verdiepingen een
opslagruimte was ingericht, werden in Enkhuizen relatief weinig aparte pakhuizen
gebouwd. Het met bolkozijnen uitgevoerde diepe pand Paktuinen 12 (tweede helft
17de eeuw) is wel als pakhuis gebouwd. De pakhuisluiken bij de 17de-eeuwse panden
Dijk 80 (gepleisterde ingezwenkte gevel), Dijk 84 (1617; trapgevel) en Harpstraat
4 (schoudergevel) verwijzen naar een opslagfunctie. Van de 17de-eeuwse diepe
huizen Dijk 28, Westerstraat 143 en 145 was het bovenste deel ook voor opslag in
gebruik. Dijk 94-96 is een dubbelpand met opslagfunctie uit circa 1820. Jongere
voorbeelden zijn het pakhuis Torenstraat 2 (circa 1880), het kleine pakhuis met
bedrijfsruimte Vijzelstraat 42 (circa 1900) en het met expressionistische details
uitgevoerde forsere pakhuis Olifantsteiger 5 (circa 1920).
Royal Sluis. Een in 1867 door N. Sluis en N. Groot te Andijk opgerichte
zaadhandel werd in 1872 te Enkhuizen gevestigd. Rond 1890 kwam in
neorenaissance-stijl het woon- en winkelpand Westerstraat 153 tot stand (sinds 1927
café met vergaderzaal) en in 1900 verrees voor A. Sluis het pakhuis Westerstraat
206. Bij het rond 1910 betrokken gebouw Westeinde 161 bouwde men in 1927 aan
de straatzijde in gele baksteen het functionalistische kantoorgebouw ‘Royal Sluis’
(nu ‘Seminis vegetable seeds’).
Boerderijen. Met name in het noordwestelijke deel van de stad (de Boerenhoek)
staat een aantal stadsboerderijen. Het met schoudergevel uitgevoerde 17de-eeuwse
diepe huis
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Vijzelstraat 15 is later tot boerderij verbouwd. De in oorsprong 18de-eeuwse boerderij
Handvastwater 7 heeft een tweelaags dwars voorhuis en een lager houten
schuurgedeelte. Een houten hooihuis hebben de 19de-eeuwse boerderijen
Handvastwater 42-46 en Noordergracht 33. De afgeknotte stolpschuur Oude Gracht
47 was oorspronkelijk onderdeel van een boerderij met land buiten de omwalling
(vaarboerderij). De hoge houten straatgevel dateert uit de tweede helft van de 19de
eeuw (gerestaureerd 2001). Voorbeelden van volledige stolpboerderijen zijn
Handvastwater 10, Noorderweg 15 en Westeinde 71 (alle derde kwart 19de eeuw).
Bedrijfsgebouwen. Uit 1875 dateert de bierschuur Handvastwater 2 [47], een
diep pand met kleine stalvensters. Een opmerkelijk gebouwtje in pseudo-vakwerk
met chaletstijl-elementen is de voorm. mineraalwaterfabriek Zuiderkerkplein 3
(1885) [48]. Chaletstijl-details vertoont ook de wit gepleisterde voorm. touwslagerij
Snouckstraat 14 (circa 1900). Het gebouw van de Luxe Brood- en Koekbakkerij
Algemeen Belang (Vissersdijk 36; circa 1925) [49] is ontworpen met functionalistische
details. Uitgevoerd met gesloten gevels en expressionistische details is de voorm.
Coöperatieve IJsfabriek West-Friesland (Vette Knol 9; circa 1930)

Enkhuizen, Station

[50]. Ten westen van de oude stad staat het forse tweelaagse kantoorgebouw
Westeinde 62 (circa 1890; nu ‘Syngenta’) met een aangebouwd, wit gepleisterd
bedrijfsgedeelte (circa 1910).
Sluizen en bruggen. Het mechaniek voor de bediening van de sluisdeuren tussen
de Zuiderhaven en de Buitenhaven bevindt zich in het laat-17de-eeuwse dwarse pand
Zuiderspui 1 [51]. Dit gebouw heeft vijf wapenstenen (Hoorn, Oranje, Westfriesland,
Enkhuizen en Medemblik). De bij de Dromedaris gelegen sluis [52] tussen Paktuinen
en Eiland kwam in 1819 tot stand ter afsluiting van de oude havens. Bij de Dromedaris
bevindt zich verder een houten dubbele ophaalbrug, die net als de ophaalbrug tussen
Bocht en Wierdijk, is vernieuwd met behoud van de oude (17de-eeuwse) vormen.
Accijnshuizen. Het voorm. accijnshuisje aan het Havenhoofd [53] is een klein
rechthoekig pand met schilddak, gesticht in 1590 maar in zijn huidige vorm eind
17de eeuw gebouwd naast de Blauwe Poort (gesloopt). Het eenvoudige voorm.
accijnsgebouw Havenweg 1 (1913) [54] huisvest sinds 1995 het Enkhuizer Almanak
Museum.
Het peilschaalhuisje (bij Havenweg 1) [55], gebouwd rond 1880 met baksteenfries
en plat dak, biedt onderdak aan de ‘rijksgetijmeter’.
Het station (Stationsplein 1-2) [56], een fors kopstation van de spoorlijn naar
Zaandam, werd in 1885-'86 gebouwd in neorenaissance-stijl, mogelijk naar ontwerp
van M.A. van Wadenoyen. Het tweelaagse stationsgebouw met dakerkers bevat
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dienstwoningen (verdieping) en in het achterliggende T-vormige eenlaagspand bevindt
zich de stationshal. Om de overstap op de stoomboot naar Stavoren te
vergemakkelijken, eindigen de sporen tegen de zuidgevel aan de waterzijde. Uit
dezelfde tijd dateert de goederenloods (Stationsplein 3) met ver overstekend zadeldak.
De lichtbaak (Tussen Twee Havens 1) [57] is een kustlicht met opengewerkte
achtkantige ijzeren constructie, gemaakt in 1887 door de firma De Vries Robbé. De
voorm. betonningsloodsen Bierkade 1-5 [58], gelegen aan het eind van de
Oosterhaven, werden tot 1908 gebruikt door de Rijks Algemene Betonningsdienst.
In 1836 nam het Rijk het paalkistrecht van de stad Enkhuizen over en begon zelf met
de betonning van de vaarroutes op de Zuiderzee. Eind 19de eeuw kwam dit eenlaagse
loodsencomplex met dienstwoning (omlijste ingang) gereed, met op de zuidelijke
hoek een diep pand en op de noordelijke hoek een uit circa 1900 daterende diepe
loods.
Het voorm. rijksmagazijn (Tussen Twee Havens 3) [59] is een eenlaagspand uit
1908 naar ontwerp van V.J.P. de Blocq van Kuffeler.
De voorm. visafslag (Havenweg 3) [60], een traditionalistisch gebouw uit 1946,
is rond 1995 met een verdieping verhoogd en dient nu als havenkantoor. Trafohuisjes.
Uit circa 1917 dateren de trafohuisjes bij Vierbeentjes 14 (zadeldak) en bij Kalksteiger
2 (plat dak), waarvan de bovenrand bestaat uit verticale stroken zwarte en gele tegels.
Het ontwerp is mogelijk van J.B. van Loghem.
De Summergarden (Westeinde ong.) is een in 1920 gestichte professionele
proeftuin voor eenjarige planten. Het Zuiderzeemuseum bestaat uit een Binnen- en
een Buitenmuseum. Het Binnenmuseum [61] is gesticht in 1950 en huist in enkele
panden aan de in 1567 ten behoeve van de nieuwe Oosterhaven aangelegde Wierdijk.
In dit gebied lagen werven en pakhuizen van de V.O.C. en het centrum werd gevormd
door het Oostindiëhuis (1630; afgebrand 1816). Behouden is het ten zuiden van de
Compagniestraat gelegen Peperhuis
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(Wierdijk 13) [62]. Dit dubbele pakhuis bestaat uit een met maniëristische trapgevels
uitgevoerd gedeelte met woonhuis aan de Wierdijk, een binnenplaats en - aan de
havenzijde - een fors pakhuisgedeelte met lage verdiepingen en trapeziumvormige
gevel (verbouwd rond 1740). Dit gebouw draagt in de gevel een steen met het
opschrift ‘de cost gaet voor de baet uit’. Het werd in 1625 gebouwd voor koopman
en reder Pieter van Beresteyn en kwam in 1682 in het bezit van de V.O.C. Na verkoop
in 1826 diende het als kaaspakhuis en in 1913 werd het gekocht door de zaadhandel
Sluis & Groot, die het in 1947 wegschonk ten behoeve van het Zuiderzeemuseum.
Daarna volgde in 1948-'49 een restauratie onder leiding van S.J. Bouwma. Gelijktijdig
konden vijf belendende panden worden verworven, waaronder Wierdijk 14-15 (1626;
vernieuwd 1775) en Wierdijk 16 (17de-eeuws; gecompleteerd 1950). Het dwarse
huis Wierdijk 17 heeft men in 1959 nieuw gebouwd en de twee diepe 17de-eeuwse
pakhuizen Wierdijk 18-19 (nummer 18 met trapgevel uit 1620) zijn rond 1959
overgebracht van het Waaigat. Het dwarse pand Wierdijk 22, bekend onder de naam
‘Ertenkamer’, verrees begin 19de eeuw in gele baksteen. Ten slotte is in 1979 het
rond 1640 gebouwde Westindisch Pakhuis overgebracht van de Paktuinen naar het
museum. Op de binnenplaats staat een maniëristisch
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Enkhuizen, Zuiderzeemuseum, kalkovens

poortje uit 1625, eveneens afkomstig van de Paktuinen en via het Rijksmuseum te
Amsterdam in 1955 hier beland. Het draagt de (verkorte) tekst: ‘Die BeNijt Een
AnDer Sijn ProFijt Die Quelt Sijn Vlees En VerSlijt Sijn Tijd’. Tot het museum
behoort verder een schepenhal (1964-'65) met gelamineerde spanten. Een restauratie
en de aanleg van een met glas overkapte binnenhof zijn uitgevoerd in 1996-'98 (M.
van Roosmalen en F. Toben).
Buitendijks aan de Wierdijk is tussen 1967 en 1983 het Buitenmuseum [63]
ingericht. Net als het Binnenmuseum is het een uitvloeisel van de Zuiderzee Visscherij
Tentoonstelling (1930) over de door de Afsluitdijk tot verdwijnen gedoemde
visserijcultuur. Hoewel Harderwijk in eerste instantie ook kandidaat was, werd in
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1956 besloten in Enkhuizen een museumdorp te stichten waarin de cultuur rond de
Zuiderzee in de periode 1880-1930 centraal staat. Een eerste plan uit 1958 (R.H.
Fledderus) heeft men in 1968 volgens een meer regionale indeling aangepast (R.C.
Hekker en H. Heyligenberg). Delen van de plattegrond zijn gebaseerd op bestaande
steden: een kerkbuurt naar voorbeeld van Hindeloopen, een dijkbebouwing
overeenkomstig die van Kolhorn, een grachtbebouwing als in Edam, vissersbuurten
als in Zoutkamp en Urk, alsmede een stukje Marken. Centraal in het plan staat een
uit Den Oever afkomstige 15de-eeuwse gasthuiskapel, die in aangepaste vorm is
herbouwd. Vermeldenswaardig zijn verder de Vogelhoeksmolen - een in

Enkhuizen, Vuurtoren De Ven

1984 geplaatste 19de-eeuwse poldermolen uit Hemelum (Fr) - en de kalkovens (1921)
uit Akersloot.
Begraafplaatsen. Achter enkele huizen ligt de kleine Isr. begraafplaats (bij
Oranjestraat 2) [64], gesticht in 1738 (5499) en uitgebreid in 1869. Het metaarhuis
is laat-19de-eeuws. In 1831 stichtte men op het noorderbastion de Alg. begraafplaats
(Emmaplein ong.) [65]. Na een eerste uitbreiding in 1886, werd dit bastion
geëgaliseerd bij een vergroting in 1912. Verdere uitbreidingen volgden in 1927 en
1934. Traditionalistische vormen vertoont de in 1939-40 gebouwde aula. Tussen de
grote hardstenen zerken bevindt zich ook die voor S. Snouck († 1839), zijn vrouw
C.P. van Loosen († 1848) en zijn dochters. Verder zijn er een gebroken zuil op
postament voor J.A. Krabee († 1870) en een sierlijk gevormde grafsteen voor A.
Noordeloos († 1906). De R.K. begraafplaats (bij Oranjestraat 2) [66] werd in 1889
gesticht op het voorm. bastion Hollandia.
De voorm. vuurtoren ‘De Ven’ (Oosterdijk Enkhuizen 6), gelegen ten noorden
van Enkhuizen is een gepleisterde toren van drie geledingen en vier verdiepingen
met balustrade en een lichthuis. Deze toren werd in 1700 gesticht door de
‘Commissarissen ter Pilotage’. Boven de ingang vermeldt een door J. Ebbelaar
vervaardigde grote marmeren cartouche de namen van de stichters. Nadat de vuurtoren
in 1819 was uitgebrand, volgde herbouw in 1834 met gepleisterde gevels en geblokte
hoeklise-
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nen. Het lichthuis met koepel dateert van circa 1900.
De Krabbersgatsluizen (Houtribdijk ong.), ten zuiden van Enkhuizen, is een in
1971 in gebruik genomen sluis met spuisluis tussen het Krabbersgat en het Hoornse
Gat. De spuisluis heeft twee openingen tussen drie betonnen hijstorens. In 1999-2003
is de sluis vernieuwd tot een dubbele schutsluis en is het naviduct in de Houtribdijk
gereedgekomen.

Graft
(gemeente Graft-De Rijp)
Dorp op het Schermereiland, ontstaan in de 13de eeuw langs de oostzijde van de
omringdijk van het eiland (Raadhuisstraat), die het oostelijke deel van het eiland
tegen overstromingen moest beschermen. Na de indijking van het westelijk deel van
het eiland ontstond ook aan de westzijde van deze dijk bebouwing. Later breidde het
dorp zich uit richting De Rijp (Dorpsstraat). De zeil- en touwfabricage waren
belangrijk voor een economische bloei waaraan na een dorpsbrand in 1705 definitief
een einde kwam. Nadien is de bebouwing van dit kenmerkende L-vormige lintdorp
alleen verder verdicht.
Van de Herv. kerk (bij Raadhuisstraat 24) resteren na de sloop in 1951 van het
17de-eeuwse gebouw de fundamenten en de zerkenvloer. Het kerkhof wordt afgesloten
door een gietijzeren hekwerk (circa 1880).

Graft, Raadhuis

Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 24) werd in 1613 gebouwd in rijke
maniëristische stijl, met trapgevels aan drie zijden en een versierde schoorsteen aan
de vierde. De west- en de zuidgevel hebben een geblokte ingang met kleine hardstenen
stoep. De gevelsteen in het iets vooruitspringende middendeel van de westgevel stelt
mogelijk prins Maurits voor. Het raadhuis werd verbouwd in 1852 en gerestaureerd
in 1909 (J.F.L. Frowein). De beelden van Justitia en Charitas zijn bij de restauratie
gemaakt door F.J. Kuyk. Binnen heeft de begane grond een balklaag op consoles;
de verdieping met raadzaal bezit een volledig houtskelet met geprofileerde
sleutelstukken.
Het voorm. Herv. weeshuis (Dorpsstraat 26) werd in 1911-'12 gebouwd op de
plaats van een weeshuis uit 1708. Het neorenaissance-ontwerp is van R.K. Koppen
& Zoon.
De voorm. openbare lagere school (Dorpsstraat 60) is een deels gepleisterd
tweeklassig schoolgebouw met zijgang en onderwijzerswoning, gebouwd in 1876
naar ontwerp van T.C. van der Sterr.
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Woonhuizen. Het in 1878 naar ontwerp van K. Leguit in eclectische stijl
uitgevoerde middenganghuis Raadhuisstraat 20 is de voorm. Herv. pastorie. Binnen
bevinden zich stucplafonds uit de bouwtijd en uit 1916. Een vergelijkbare woning
is Raadhuisstraat 16. Voorbeelden van eenvoudige houten

Noordeinde bij Graft, Doopsgez. Vermaning

huizen zijn Raadhuisstraat 2, van oorsprong 17de-eeuws maar verbouwd of herbouwd
in 1878, en Dorpsstraat 59a-b.
De boerderij Raadhuisstraat 41 is een kop-hals-rompboerderij uit circa 1900
bestaande uit een bakstenen woongedeelte met gesneden windveren en een houten
stolpschuur.
Het torentrafohuisje (Dorpsstraat 58) werd in 1918 voor het Provinciaal
Electriciteitbedrijf Noord-Holland (P.E.N.) gebouwd naar ontwerp van J.B. van
Loghem (gerestaureerd 1990).
Noordeinde. Lintdorp ten noorden van Graft. Het deels gepleisterde zaalgebouw
met rondboogvensters van de Doopsgez. Vermaning (Noordeinde 18) kwam in 1874
tot stand ter vervanging van een houten kerk. Het ontwerp van J.H. Lehman uit 1873
is in hoofdvorm uitgevoerd. Het omstreeks 1793 door Johannes Stephanus Strümphler
gebouwde orgel - waarschijnlijk voor de R.K. statie St. Engelmundus te Velsen - is
rond 1897 hier geplaatst (gerestaureerd 1992). De kleine kosterswoning (Noordeinde
20) uit 1881 heeft een houten klokgevel. Voorbeelden van middenganghuizen zijn
de voorm. Doopsgez. pastorie (Noordeinde 16; 1862) met houten dakkapel boven
de ingang, en het woonhuis Noordeinde 14 (1879). Het met gesneden windveren
versierde brandspuithuisje (Noordeinde 9) is rond 1900 gebouwd.
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's-Graveland
(gemeente Wijdemeren)

's-Graveland, Buitenhuis Trompenburg

Dorp, ontstaan op de grens van de Gooise zandgronden met het Hollands-Utrechtse
laagveengebied. Het laagveen was al in de 12de eeuw ontgonnen. Een groep
Amsterdamse notabelen kreeg in 1625 van de Staten van Holland een concessie om
de hoger gelegen woeste heidegronden te ontzanden en te ontginnen. Na een
overeenkomst met de Erfgooiers (1634) groef men daartoe langs de grens van veen
en zand de 's-Gravelandsevaart, die uiteindelijk via een sluis bij Uitermeer in de
Vecht uitkwam (1648). Het gewonnen zand werd gebruikt bij de aanleg van de
Amsterdamse stadsuitbreidingen. Tot de overeenkomst met de Erfgooiers behoorden
ook het graven van een aftakking naar Hilversum (Gooise Vaart), met naastgelegen
weg (Beresteinseweg), en de aanleg van twee wat noordelijker gelegen
dwarsverbindingen (Ankeveensepad en Leeuwenlaan).
Hoewel de in het ontginningsgebied onder de participanten uitgezette kavels
aanvankelijk vooral een agrarische bestemming hadden, vormde zich hier al snel een
aaneengesloten reeks buitenplaatsen. In 1657 kreeg 's-Graveland een kerk. Franse
troepen plunderden in 1672-'73 het dorp en de buitenplaatsen. Rond 1700 vond aan
de oostzijde over de hele lengte een verdere uitbreiding en afzanding plaats
(Naarderveld, Trompenveld). Aan de westzijde van de vaart ontstond een langgerekte
dorpsbebouwing, die later verder werd verdicht.

's-Graveland, Buitenhuis Trompenburg, plattegrond

Dankzij het kalkarme water in de omgeving had 's-Graveland diverse linnenwasserijen
en -blekerijen. In de 18de eeuw ontstonden steeds grotere buitenplaatsen. Na de
Tweede Wereldoorlog is het middelste deel van het lintdorp uitgebreid en aan de
noordpunt van Kortenhoef vastgegroeid. 's-Graveland is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Noordereinde 14), een sobere classicistische kerk in de vorm van
een Grieks kruis, kwam in 1657-'58 tot stand naar ontwerp van Daniël Stalpaert. In
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de dakruiter hangt een door François en Pieter Hemony gegoten klok (1655). Het
ingangsportaal aan de voorkant is voorzien van blindnissen en een fronton. De gevels
hebben rondboogvensters en - aan de onderzijde uitzwenkende - hoekpilasters. De
kerk bevat een door J. en J.H.H. Bätz gebouwd orgel (1824). De pastorie
(Noordereinde 12) is een tweebeukig tweelaags dwars huis uit circa 1775.
De Geref. kerk (Zuidereinde 15) is een zaalkerk uit circa 1960. In de U-vormige
opbouw boven de tuitgevel hangt een kleine klok. De pastorie (Zuidereinde 17) is
een pand uit circa 1910. Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Noordereinde 123 is een
neoclassicistisch dwars pand uit 1868 met bordestrap, geblokte hoekpilasters en een
fronton over de volle breedte van de voorgevel. In de dakruiter hangt een door Pieter
Seest gegoten klok (1760). Eveneens uit 1868 is de naastgelegen voorm.
burgemeesterswoning Noordereinde 121. Het huidige gemeentehuis is sinds 1946
gevestigd in Huize Westerveia (Noordereinde 36), een gepleisterd neoclassicistisch
buitenhuis uit 1837, dat toen ‘Villa Nova’ heette (uitgebreid 1877). Het koetshuis is
uit 1846. Het bijbehorende kaatshuis (Noordereinde 34) is een met riet gedekt
tweebeukig, wit gepleisterd gebouw uit 1874 met in- en uitzwenkende, zijtopgevels.
Scholen. De voorm. Chr. bewaarschool (Noordereinde 211-213) is een
eenlaagspand met onderwijzerswoning uit 1883. Rond 1890 gebouwd is de - later
geschilderde - tweelaagse openbare lagere school (Noordereinde 33) met eclectische
details.
Het postkantoor (Leeuwenlaan 6-10), een L-vormig tweelaags gebouw in
eenvoudige rationalistische vormen, werd gebouwd in 1906.
Trompenburg (Zuidereinde 43), oorspronkelijk Syllisburg genoemd. Een eerste
buitenhuis uit 1654 ter plaatse werd in 1673 door plunderende Franse troepen
verwoest. In opdracht van admiraal Cornelis Tromp volgde in 1677-'84 herbouw in
classicistische stijl, vermoedelijk

's-Graveland, Herv. kerk
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deels op de oude funderingen. Het door een vijver omgeven gebouw is aan de
achterzijde toegankelijk bij het rechthoekige woonhuis met hoog souterrain, bel-etage
en schilddak met attiek. Een gang verbindt dit bouwdeel met een achtzijdige
koepelzaal aan de voorzijde. Deze koepel is voorzien van een dakruiter en heeft aan
drie zijden uitgebouwde erkers met frontons. Op kelderniveau bevindt zich een
omgang of waterstoep voor het aanmeren van boten. Daar staan vier beelden (Flora,
Bacchus, Ceres en Pluto). De Trompenburg werd in 1936 door F.E. Blaauw nagelaten
aan de Staat en is in 1985-'86 en 2004-'05 gerestaureerd. Het interieur is grotendeels
intact. De koepelzaal is rijk voorzien van schilderingen met voorstellingen van de
werelddelen, episoden uit het leven van Cornelis Tromp en portretten. Deze afwerking
is mogelijk geïnspireerd op de decoraties in de Oranjezaal van Huis ten Bosch te
Den Haag.
Van de oorspronkelijke formele tuinaanleg resteren achter het huis nog enkele
elementen. Vermoedelijk na 1771 liet Matthijs Straalman de tuin in vroege
landschapsstijl veranderen. Het tuinmanshuis (Zuidereinde 41) is een gepleisterd
dwars huis uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Schaep en Burgh (Noordereinde 58-60). Deze buitenplaats werd in de 17de eeuw
gesticht door Abel Burgh en nagelaten aan zijn neef Gerard Schaep. In circa 1820
volgde een ingrijpende verbouwing van het tweelaagse huis met souterrain naar
ontwerp van J. van Straaten. Het gepleisterde neoclassicistische gebouw heeft een
vooruitspringende middenpartij met open ionisch zuilenportiek en een bekronende
dakerker met fronton. Aan de achterzijde bevindt zich een uitgebouwde koepelkamer.
Aan weerszijden van het voorplein staan twee bouwhuizen (voorm. koetshuis,
oranjerie).
Het park werd in 1818 voor jhr. J.W. van Loon in landschapsstijl veranderd door
J.D. Zocher jr. en toen verfraaid met een als biljartzaal gebruikt neoclassicistisch
tuinhuis met ionisch tempelfront (afgebrand 2002, herbouw 2005). Twee
slangenmuren resteren van een oudere aanleg (circa 1730). De ijskelder heeft een
stenen koepel en een portaal (circa 1820, gerestaureerd 1984).
Boekesteijn (Noordereinde 56). Deze buitenplaats werd in 1722 afgescheiden van
Schaep en Burgh. Rond 1770 verrees het tweelaagse huis met souterrain, tweezijdig
gebogen bordestrap en neoclassicistische ingangsomlijsting. Er volgden een
modernisering omstreeks 1880 en een verbouwing in 1915, waarbij een forse toren
werd toegevoegd (klok 1730, Hendrik Kemper). Het park in landschapsstijl stamt
uit de late 18de eeuw en is begin 19de eeuw aangepast. Rond 1880 gebouwd zijn de
voorm. tuinmanswoning (Noordereinde 281) en het koetshuis annex koetsierswoning
(Noordereinde 283), beide in neoclassicistische stijl. Iets jonger is het blokje
dienstwoningen Noordereinde 271-279 (circa 1900).
Hilverbeek (Leeuwenlaan 7). Deze buitenplaats werd rond 1725 aangelegd door
Hendrik Bicker. Het midden-18de-eeuwse huis met mezzanino is uitgevoerd in
Lodewijk XIV-stijl. De middenrisalieten aan voor- en tuinzijde zijn versierd met
beeldhouwwerk en alliantiewapens. De uitgebouwde erkerpartijen van de entree en
bij de korte zijden van het huis hebben afgeronde zijgevels. Het huis is verbouwd in
1922-'25 onder leiding van J.W. Hanrath. Binnen bevinden zich een zaal en een gang
met stucplafonds uit de bouwtijd.
Het park werd in 1811-'30 veranderd in landschapsstijl en opnieuw gewijzigd in
1919 (L.A. Springer) en 1922-'25 (D.F. Tersteeg). Van de eerste aanleg resteert een
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slangenmuur (circa 1730). Andere tuinelementen zijn een neogotische brug en een
ijskelder. Verder zijn er gepleisterde dienstwoningen (circa 1840), een
tuinmanswoning (Leeuwenlaan 3) en een koetshuis met dienstwoning (Leeuwenlaan
1-5; circa 1860). De bij het koetshuis uitgebouwde neoclassicistische oranjerie wordt
op de hoeken van het platte dak bekroond door gebeeldhouwde bustes.
Gooilust (Zuidereinde 49). Dit blokvormige buitenhuis in Lodewijk XVI-stijl
kwam in 1778 tot stand voor G. Corver Hooft. Na 1895 liet Louisa D.C. Six
moderniseringen uitvoeren. Haar echtgenoot was F.E. Blaauw, internationaal bekend
als verzamelaar en wereldreiziger, die op zijn buiten een verzameling

's-Graveland, Buitenplaats Gooilust, toegangshek

vogels en uitheemse dieren hield. Louisa liet de buitenplaats in 1934 na aan de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, die hier tot 2004 zetelde. Het
smeedijzeren toegangshek is uitgevoerd in Lodewijk XIV-vormen (circa 1740). In
het park zijn nog laat-18de-eeuwse formele elementen zichtbaar, zoals een sterrenbos.
Het landschapspark met slingerpaden, waterpartijen en heuvels kwam rond 1820
naar plannen van J.D. Zocher jr. tot stand. De moestuin heeft een rechte fruitmuur
(1823). Tussen 1895 en 1936 werd het park verrijkt met een gnoeweide, een
bizonkamp en een rododendronvallei. In de tuin bevinden zich een prieel, een
zogeheten ‘aha’ (circa 1904) en enkele dierenverblijven (stallen).
Jagtlust (Leeuwenlaan 42). Hendrik Otto Arntzenius liet in 1792-'94 dit buitenhuis
bouwen, vermoedelijk ter plaatse van de 17de-eeuwse herberg ‘Groot Jan’. In opdracht
van jhr. W. Six kreeg het huis in 1900 een verdieping in eclectische vormen naar
plannen van Th.G. Schill en D.H. Haverkamp. Het forse huis is voorzien van een
driezijdige erkeruitbouw en een traptoren met klokvormig dak.
Het park heeft een landschappelijke aanleg uit de eerste helft van de 19de eeuw.
Daarin zijn nog enkele laat-18de-eeuwse formele elementen behouden. Uit het begin
van de 19de eeuw dateert de wit gepleisterde en met riet gedekte achtzijdige
theekoepel. Jongere elementen zijn de met kantelen uitgevoerde ronde duiventil
(1862) en een cementen, met kiezelstenen ingelegde, grot
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(1862). Behalve twee druivenkassen - de ene gedateerd met de inscriptie ‘AIB 1824’,
de andere uit het eind van de 19de eeuw - is er een laat-19de-eeuwse, centraal
verwarmde kas (gepleisterd). Ten westen van het huis, op de voorm. buitenplaats
‘Heilust’, staat een door de zonen van J. Six van Hillegom onder leiding van
timmerman M. de Haan gebouwd kinderspeelhuisje (1910). Verder is er een ‘hunebed’
van gestapelde zwerfkeien (circa 1900). De voorm. dienstwoning Leeuwenlaan 40
dateert uit circa 1910.
Spanderswoud (Spanderswoud 2). Dit grote gepleisterde buitenhuis in eenvoudige
neoclassicistische stijl werd in 1860 gebouwd voor F. van der Ondermeulen. Mevrouw
J.E. Backer-De Wildt liet rond 1905 de Spanderslaan aanleggen, evenals een
decoratieve tuin, mogelijk naar ontwerp van D.F. Tersteeg. Er zijn twee fruitmuren
met de tekst ‘G.K.H. Anno 1823’. Het park bevat een brug met inrijhek en een met
riet gedekt houten poortgebouwtje. Op het terrein staan verder deels wit gepleisterde
dienstwoningen en stallen (Spanderswoud 4) en een boerderij (Spanderswoud 6).
Overige buitenplaatsen. Uit circa 1914 dateert het met pseudovakwerk uitgevoerde
landhuis Land en Boschzicht (Leeuwenlaan 26-40). Een opvallend bijgebouw is de
eveneens met pseudovakwerk vormgegeven kapel. Op

's-Graveland, Landhuis Schoonoord

het terrein staan twee theekoepels, waarvan één uit de late 18de eeuw. Dat
laatstgenoemde, op een botenhuis geplaatste, neoclassicistische bouwwerk is voorzien
van pilasters en een loden koepeldak. Van de buitenplaats Sperwershof (Noordereinde
50-52) werd het huis rond 1930 als villa herbouwd. De parkaanleg onderging een
vernieuwing in 1888 naar plannen van H. Copijn. Van het oude buiten resteert de
18de-eeuwse tuinmuur aan de noordzijde van de moestuin. Jonger zijn het toegangshek
(circa 1890), de voorm. koetsierswoning (Ankeveensepad 5; circa 1880) en de voorm.
tuinmanswoning (Ankeveensepad 6; circa 1920). Bij de buitenplaats Schoonoord
(Zuidereinde 11) werd het oude huis (verbouwd 1773) in 1930 vervangen door de
huidige villa in expressionistische landhuisstijl met hoge rieten daken en
vakwerkgeveltoppen. J. van Erven Dorens maakte hiervoor het ontwerp in opdracht
van G. Leonhardt. De parkaanleg bestaat uit drie delen: rondom het huis een
‘huisplaats’ met nutstuinen, gazon en borders (begin 20ste eeuw; L.W. Copijn), dan
een vroege landschappelijke parkaanleg met vijverpartij (late 18de eeuw) en ten
slotte een parkbos met restanten van de laat-18de-eeuwse aanleg, waaronder een
heuvel. In het park staan een duiventil (1930), een atelier, een schuur en aangebouwde
tuinmuur. Twee priëlen zijn beide in circa 1925 gebouwd, ‘De Rose Wees’ in op
Italiaanse voorbeelden geïnspireerde neoclassicistische stijl en de tweede met
neoclassicistische details.
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Woonhuizen. Statige 18de-eeuwse tweelaagse huizen in het dorp zijn Oversticht
(Zuidereinde 22) en Zuidereinde 46-48. Dit laatstgenoemde pand met gepleisterde
middentravee maakte eerst deel uit van de buitenplaats Schoonoord en werd voor
koopman Joan Hodshon gebouwd in 1773. G. Leonhardt liet het in 1916-'17
verbouwen tot een dubbelhuis. Mogelijk 18de-eeuws is ook het brede, wit gepleisterde,
dubbelpand Noordereinde 127-129 met naastgelegen koetshuis. Midden 19de eeuw
werd het verbouwd en later volgde een verbouwing tot restaurant. Het 18de-eeuwse
onderkelderde diepe huis Veltzicht (Noordereinde 151) heeft een bordestrap en een
omlijste ingang. Opmerkelijk is het in het midden verhoogde tweebeukige huis
Noordereinde 265, gedekt met riet en voorzien van geschulpte windveren. Dit in de
kern 18de-eeuwse huis is rond 1860 verbouwd. Dwarse huizen met een omlijste
ingang en een 18de-eeuwse kern zijn Noordereinde 105 en 153-155; vergelijkbaar
zijn de 19de-eeuwse dwarse huizen Noordereinde 7 en 173. Voorbeelden van
eenvoudige diepe huizen met tuitgevels zijn Zuidereinde 20 (begin 19de eeuw) en
Noordereinde 145 (19de eeuw). De huizen Noordereinde 215-219 werden in 1877
gebouwd, mogelijk als dienstwoningen bij een van de buitenplaatsen. Markant is
Zuidereinde 28 (circa 1890), een gepleisterde koetsierswoning met aangebouwd
voorm. koetshuis. Het diepe huis Noordereinde 241 kreeg rond 1890 een schermgevel
met zware kroonlijst in eclectische vormen. Neorenaissance-elementen vertonen de
herenhuizen Noordereinde 11, 13, 49 en 93-95 (alle circa 1900). Een
chaletstijl-sierspant bekroont het verhoogde middendeel van Noordereinde 107-109.
Uitgevoerd met witte en gele baksteen en voorzien van jugendstil-details is het huis
Noordereinde 249 (circa 1910). Rationalistische details vertonen de huizen
Noordereinde 205-209 (circa 1915). Het U-vormige complex arbeiderswoningen
Zuidereinde 125-147 is rond 1920 tot stand gekomen.
Winkels. Een winkelpui met neorenaissance-details bezit het met mansardedak
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's-Graveland, Stoomwasserij Gooi en Eemland

uitgevoerde winkelpand Noordereinde 95 (circa 1905). Een vergelijkbare opbouw
hebben Noordereinde 97 en 149 (circa 1900). De voorm. vleeshouwerij Noordereinde
17-19 (circa 1900) toont boven de neoclassicistische winkelpui een gebeeldhouwde
koeienkop. Voorbeelden van hoekwinkels zijn Stadwijk (Leeuwenlaan 2-4, circa
1890), gebouwd in neorenaissance-stijl, en Noordereinde 251-253 (circa 1910) met
kleurig metselwerk en jugendstil-details.
Boerderijen. Uit 1643 dateert de met riet gedekte boerderij 't Huys Brambergen
(Noordereinde 54) met links een uitgebouwde kelder en opkamer. Op het landgoed
Gooilust staat de in oorsprong uit het derde kwart van de 17de eeuw stammende
boerderij Bouwzicht (Zuidereinde 53) met gepleisterd dwars voorhuis. Ook
17de-eeuws zijn de langhuisboerderijen Verver-In d'Lonsvaerder (Beresteinseweg
27; 1673), met in de voorgevel drie gebeeldhouwde stenen, en Zuidereinde 90. De
19de-eeuwse boerderij Dubbelhoven (Zuidereinde 9) heeft een tweebeukig woonhuis
met zadeldaken.
Wasserijen. Van de vele wasserijen in het dorp zijn er slechts enkele over. De
voorm. wasserij De Lelie (Zuidereinde 109) heeft een boerderij-achtig woonhuis uit
1839 (gevelsteen) en jongere, langgerekte bedrijfsgebouwen. De voorm.
Stoomwasscherij en Glansstrijkinrichting Gooi en Eemland (Zuidereinde 28)
bestaat uit vier aaneengesloten bouwvolumes, waarvan het zuidelijke in 1870 werd
gebouwd, de twee noordelijke in 1905 en het hoofdgebouw met expressionistische
baksteendetails in 1920. Ontworpen in functionalistische stijl - met witte gevels en
strokenvensters - is de voorm. wasserij Zuidereinde 156 (circa 1930).
Overige bedrijfsgebouwen. Het tweebeukige en met mansardedaken uitgevoerde
pakhuis Noordereinde 267 (circa 1895) is verbouwd tot winkel. Iets jonger is de
houten werkplaats met pakhuiszolder Noordereinde 70 (circa 1910).
Bij de Zuidersluis (Emmaweg ong.), aangelegd in circa 1640, watert de
's-Gravelandsevaart uit in het Hilversums Kanaal. De met riet gedekte
sluiswachterswoning (Emmaweg 82) stamt uit de 18de eeuw.
Tolhuizen. Bij het dorp staan de voormalige 19de-eeuwse tolhuisjes Stichtse Kade
48 (gepleisterd) en Noordereinde 64 (circa 1890). Het laatste is tot circa 1930 in
bedrijf gebleven.
Trafohuisjes. Het expressionistische trafohuisje bij Noordereinde 64 (1921),
gebouwd naar plannen van J.B. van Loghem, heeft een torenvormig gedeelte voor
de - oorspronkelijk bovengrondse - leidingen. Zakelijk-expressionistisch van vorm
zijn de trafohuisjes bij Leeuwenlaan 6-10 en bij Zuidereinde 200.
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Groet
(gemeente Bergen)
Dorp, ontstaan op een strandwal bij de overgang van duinen naar veen. Het tot de
heerlijkheid Schoorl behorende dorp kreeg een bescheiden bebouwing rondom de
kerk en een meer langgerekte langs de Heereweg. Na de Tweede Wereldoorlog is
Groet naar het noorden uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkbrink 1), een gepleisterde eenbeukige kerk voorzien van een
houten geveltoren met ingesnoerde spits, kwam tot stand in 1639 en werd verbouwd
in 1738. In de geveltoren hangt een klok uit 1594. Het in 1830 ingestorte koor is kort
daarna vervangen door een rechte sluiting. De kerk is in 1948 gerestaureerd.
Het voorm. raadhuis (Kerkbrink 18-19) is een klein onderkelderd pand met cachot
en raadkamer (betegelde schouw 18de eeuw). De schoudergevel draagt het jaartal
1639, maar verdwenen jaartalankers zouden 1622 als bouwjaar hebben aangegeven.
Na 1825 diende het gebouw onder meer als pastorie en toen is mogelijk de gepleisterde
aanbouw toegevoegd. Het pand is gerestaureerd in 1947 (J. de Meijer).
Woonhuizen. Een overgebleven commandeurswoning is het uit 1641
(jaartalankers) daterende gepleisterde diepe huis Heereweg 278 met waterlijsten en
afluiving. De eenlaagse burgemeesterswoning Duinwijk (Binnenweg 6) werd in 1823
gebouwd voor J. Peeck en rond 1910 verbouwd. Kenmerkend is het grote venster
van de atelierwoning Heereweg 227, gebouwd in 1920 naar ontwerp van C. Koel en
verbouwd

Groet, Herv. kerk
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in 1923 (T. Blokker).
Recreatiewoningen. De gepleisterde villa Oase (Hargerzeeweg 9) werd in 1935
gebouwd naar een functionalistisch ontwerp van H. Elte met plat dak en een gebogen
trappenhuisgedeelte. Een kleine houten recreatiewoning is Achterweg 10 (circa 1935).
Een uit Oostenrijk ingevoerd bouwpakket vormde in 1950 de basis voor de houten
recreatiewoning 't Kraaienest (Achterweg 9).
Boerderijen. Een 18de-eeuwse kern hebben de stolpboerderijen Heereweg 237
en Heereweg 306; bij de laatste dateert het lage dwarse voorhuis uit circa 1880.
Andere goede voorbeelden van stolpboerderijen zijn Heereweg 220 (1868), Heereweg
216 (1870), Heereweg 167 (1876) en Hargergat 1 (1889). Bij Heereweg 282 (1883)
zijn de kruiskozijnen aangebracht bij de restauratie (1934, C.W. Royaards).
Poldermolens. Ten noorden van Groet staan twee met riet gedekte achtkantige
binnenkruiers op een met hout beklede voet. De Hargermolen (Mosterdweg 9; 1804)
bemaalde de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder, De Groetermolen (Hargerweg
12; 1890) de Groeterpolder.

Grootebroek
(gemeente Stede Broec)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning langs de Streek, de ontginningsas
tussen Hoorn en Enkhuizen. In 1364 gingen de vrijheid van Groote-Broec en die van
Boeven-Kerspel samen tot de Stede van Broec en later kwamen daar Lutjebroek
(1402) en Hoogkarspel (1403) nog bij. Dit ‘steden’-verband werd pas opgeheven in
1807. De in 1581 aangelegde straatweg over de ontginningsas werd in 1671 verhard
(Zesstedenweg). Grootebroek had te lijden van dorpsbranden in 1651, 1665 en 1750.
Vanaf de 19de eeuw vond er veel grove tuinbouw plaats, waartoe in 1892 een veiling
werd gesticht. De sluiting daarvan in 1976 was het gevolg van een ruilverkaveling
(1973-'79), die de vaarpolder Het Grootslag met veel sloten veranderde in een
rijpolder. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp vooral aan de zuidzijde uitgebreid.

Grootebroek, R.K. Liefdesgesticht en Mariaschool

De Herv. kerk (Zesstedenweg 189), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes de
Doper, is een eenbeukige kerk met recht gesloten koor en een toren van vier
geledingen met balustrade en achtzijdige naaldspits. De in de kern 15de-eeuwse toren
werd na blikseminslag in 1884 ingrijpend vernieuwd en voorzien van een nieuwe
bovenste geleding en spits. De bijbehorende kerk kwam in 1848 tot stand ter
vervanging van voorgangers uit 1694 en 1750. De rond 1995 onder leiding van W.
Schagen gerestaureerde kerk bevat een preekstoel (circa 1660), een doophek en
doopboog (1690), een predikantslessenaar (1749) en een door L. van Dam & Zn.
gebouwd orgel (1850). De pastorie (Zesstedenweg 187) is een eclectisch
middenganghuis uit 1863.
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De R.K. St.-Joannes de Doperkerk (Zesstedenweg 160) is een driebeukige
basilicale kruiskerk met portaal en terzijde geplaatste slanke toren. Deze in 1924-'27
naar ontwerp van S.B. van Sante met expressionistische details gebouwde kerk
verving een kerk uit 1860. Uit die voorganger komt het neogotische hoofdaltaar. De
zijaltaren, communiebank en preekstoel zijn uit de bouwtijd van de huidige kerk.
Op het kerkhof bevindt zich een kruisweggroep (1915) met priestergraf. De pastorie
(Zesstedenweg 158) is uit 1923.
Het voorm. stadsweeshuis (Zesstedenweg 159) is een gepleisterd tweelaags dwars
pand met hoekschoorstenen. Boven de ingangsomlijsting zijn twee houten beelden
van weeskinderen aangebracht en in de zijgevel zit een gevelsteen met het jaartal
‘1575’. In dat jaar kreeg Grootebroek van Willem van Oranje het recht het
14de-eeuwse St.-Elisabethklooster tot weeshuis in te richten (afgebrand 1750). Het
huidige gebouw - met een stolpschuur erachter - kwam waarschijnlijk in 1758 tot
stand en diende tot kort na 1918 als weeshuis (verbouwd 1958-'59).
Het voorm. R.K. liefdesgesticht (Zesstedenweg 211-213) is een traditionalistisch
pand met dakruiter, gebouwd in 1934 ter plaatse van een gesticht uit 1888. Het diende
als onderkomen van de Zusters van Liefde, die de voorm. R.K. lagere Mariaschool
voor meisjes (Zesstedenweg 209; 1917) bedienden.
Scholen. Voorm. openbare lagere scholen met onderwijzerswoning zijn het
tweeklassige neoclassicistische schoolgebouw Zesstedenweg 195 uit 1881 en de
drieklassige gangschool Zesstedenweg 259 (circa 1925). De R.K. lagere school ‘De
Uilenburcht’ (Zesstedenweg 182) is een L-vormige school uit 1925.
Het voorm. raadhuis (Zesstedenweg 205) is een traditionalistisch pand, gebouwd
in 1931-'32 naar plannen van C. Weel ter vervanging van het oude raadhuis uit 1758.
Woonhuizen. Het volgens een gevelsteen in 1643 gebouwde diepe huis
Zesstedenweg 233 met trapgevels diende lange tijd als bakkerij, kreeg eind 18de
eeuw een nieuwe pui en werd na een restauratie (2001) ingericht als woonhuis. Begin
20ste eeuw bouwde men het woon- en winkelpand Zesstedenweg 229 (circa 1900),
het wit gepleisterde herenhuis Zesstedenweg 176 (circa 1915) en het met
expressionistische details uitgevoerde kleine woningbouwcomplex Zesstedenweg
335-341 (circa 1920).
De boerderij Zesstedenweg 214 is een midden-19de-eeuwse stolpboerderij met
ingezwenkte houten middentopgevel. Een hergebruikte 17de-eeuwse gevelsteen
toont St. Maarten.

Grootschermer
(gemeente Schermer)
Dorp op het Schermereiland, ontstaan in de 13de eeuw aan de omringdijk van de
Eilandspolder, tevens ontginningsas. In de tweede helft van de 16de eeuw kwam
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Grootschermer, Raadhuis met rechthuis

het aan de westkant van de Eilandspolder te liggen. Tot 1811 bestond dit lintdorp uit
twee kernen, Noordeinde en Zuideinde, waarvan de laatste de belangrijkste werd.
Na de Tweede Wereldoorlog is dat deel aan de westzijde enigszins uitgebreid.
De Herv. kerk (Zuideinde 5) is een zaalkerk uit 1762 met rondboogvensters en
een driezijdige sluiting. In de houten geveltoren hangt een door Assuerus Koster
gegoten klok (1648). Deze in 1978-'80 gerestaureerde kerk bevat een zerkenvloer,
een preekstoel met bijbelse voorstellingen (begin 17de eeuw), een doophek en banken
(begin 18de eeuw) en een door F.S. Naber gebouwd orgel (1864). Op het kleine
kerkhof staat een baarhuisje. De rond 1890 gebouwde pastorie (Zuideinde 1) is een
eenlaags herenhuis met afgeplat schilddak voorzien van een balustrade.
Het raadhuis (Scheepjeserf 1) is een tweelaags dwars pand uit 1639 met twee
trapgevels en een in- en uitgezwenkte topgevel in maniëristische stijl. Het ontwerp
is mogelijk van Anthonij van der Nijs. Een kleine hardstenen stoep leidt naar de met
natuurstenen blokken versierde ingang waarboven gevelstenen met afbeeldingen van
Justitia en de haringvangst zijn aangebracht. Het bakstenen gebouw bezit nog een
volledig houtskelet. Tegen de achterzijde staat het uit Noordschermer afkomstige
voorm. rechthuis uit 1652, een klein gebouw met in- en uitgezwenkte voorgevel en
een gevelsteen met Justitia-voorstelling boven de rondboogtoegang. Inwendig heeft
het een volledig houtskelet. Dit rechthuis werd in 1938-'39 overgebracht, waarbij
het gehele complex werd ontpleisterd en gerestaureerd (A.A. Kok).
De voorm. openbare lagere school (Zuideinde 9) dateert uit circa 1870 en is een
deels gepleisterd pand met ingebouwde onderwijzerswoning.
Woonhuizen. In eclectische stijl uitgevoerd zijn de middenganghuizen Noordeinde
80 (1872) en De Meester (Noordeinde 3; 1878); het laatste werd gebouwd als
onderwijzerswoning. Beide zijn voorzien van een middenpartij met geblokt
gepleisterde lisenen en een dakkapel met gesneden druppellijst.
De boerderij Noordeinde 74 is gedateerd ‘1675’ en bestaat uit een houten
woonhuis, een deels houten schuur en een aangebouwd houten hooihuis.
Poldermolens. In de omgeving van Grootschermer staan twee met riet gedekte
achtkantige grondzeilers, te weten De Havik (Haviksdijkje 10; 1576, verplaatst 1861)
aan de noordzijde van de Eilandspolder en de Menningweermolen (Menningweerdijk
2; 1888) in de Menningweerpolder ten westen van Grootschermer. De laatstgenoemde
molen was tot 1931 in gebruik en werd in 1988 gerestaureerd.

Grosthuizen
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(gemeente Wester-Koggenland)

Grosthuizen, Raadhuis

Dorp, ontstaan in de 13de eeuw bij de ontginning van wat toen de Veenhoop werd
genoemd. Tussen Avenhorn en Scharwoude ontwikkelde zich een langgerekte
lintbebouwing, die in de loop van de tijd enigszins is verdicht.
De Herv. kerk (bij Grosthuizen 68) uit 1874 heeft men in 1965 afgebroken. In
een stalen klokkenstoel op het kerkhof hangt een door François en Pieter Hemony
gegoten klok (1664). De forse voorm. pastorie Grosthuizen 69 dateert uit 1865.
Het voorm. raadhuis van de in 1979 opgeheven gemeente Avenhorn (Grosthuizen
68), een tweelaags pand met middenrisaliet en gebosseerde onderbouw, kwam in
1878 tot stand naar ontwerp van A.C. Bleijs. Op de verdieping met balkon bevindt
zich de raadzaal. Het gebouw is in 1964 inwendig gemoderniseerd.
Boerderijen. Een waarschijnlijk 17de-eeuwse oorsprong heeft de met een houten
voorschot uitgevoerde stolpboerderij Grosthuizen 52. Bij een verbouwing in 1820
is waarschijnlijk de koehuisstaart aangebouwd. Binnen dateert de betegelde schouw
met smuiger uit die tijd. Bij de stolpboerderij Grosthuizen 53 is het jaartal 1820
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Scharwoude bij Grosthuizen, Openbare lagere school en garage J. Ooms & Zn.

aangebracht op enkele balken van de draagconstructie. Een verbouwing en
gevelbepleistering volgden rond 1870. Eclectische details en gepleisterde gebosseerde
hoeklisenen bezit de kop-rompboerderij Grosthuizen 54 (circa 1890).
Scharwoude. Dit dorp ligt aan het oosteinde van de veenontginning van
Grosthuizen. Aan de spoorlijn Zaandam-Hoorn kwam in 1882-'83 voor de
Staatsspoorwegen het voorm. station Avenhorn (Stationsweg 4) tot stand,
waarschijnlijk naar ontwerp van M.A. van Wadenoyen. Dit gepleisterde gebouw met
neorenaissance-details bestaat uit een tweelaags hoofdblok geflankeerd door lagere
zijvleugels van verschillende lengte. De voorm. Herv. kerk (Scharwoude 9) is een
driezijdig gesloten zaalkerk uit 1890-'92 naar ontwerp van A. Stoutjesdijk. In de
geveltoren met ingesnoerde spits hangt een door Cornelis Ammeroy gegoten klok
(1601). De voorm. openbare lagere school (Scharwoude 13) is een drieklassige
school uit 1883 met naastgelegen onderwijzerswoning naar ontwerp van T.C. van
der Sterr. Met de bouw van een garage kwam het rond 1925 in gebruik bij ‘J. Ooms
& Zn. Wegenbouw’, een in 1913 gesticht bedrijf dat zich na 1922 op de wegenbouw
toelegde.

Haarlem
Hoofdstad van de provincie, ontstaan op een strandwal en voor het eerst vermeld in
de 10de eeuw. De over de strandwal lopende landweg van Den Haag naar Alkmaar
naderde hier de rivier het Spaarne. Het tracé van die weg is in de stad nog te volgen
in de Wagenweg, Gierstraat, Koningstraat, Barteljorisstraat, Kruisstraat, Kruisweg
en Schoterweg. Dankzij ontginningen in het omliggende veengebied kwam de
nederzetting in de 11de eeuw snel tot ontwikkeling. De ten zuiden van het Sant (Grote
Markt) gegraven Beek diende ter afwatering van de veengronden ten westen van de
strandwal.
Haarlem ontving stadsrechten in 1245 van graaf Willem II, waarna een eerste
omwalling rond 1274 tot stand kwam. Het oudste stadsdeel is het gebied rond het
Sant, met als begrenzingen Spaarne, Bakenessergracht, Ridderstraat, Nassaustraat,
Nassaulaan en Gedempte Oude Gracht. Aan het Sant lagen een grafelijk hof (eerste
vermelding 1214), een dominicanerklooster (gesticht 1287) en de parochiekerk St.
Bavo (12de eeuw, vernieuwd vanaf circa 1370). Na de grote stadsbranden van 1347
en 1351 kwam het verwoeste grafelijke hof aan de stad, waarna ter plaatse het huidige
stadhuis ontstond dat een stadhuis op de hoek Grote Markt/Smedestraat (Hoofdwacht)
verving. Aan de Jansstraat werd een johannietercommanderij ingericht (circa 1316)
en iets oostelijker lag een begijnhof (gesticht 1262).
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Rond 1350 breidde de stad zich in zuidelijke richting uit tot de lijn
Gasthuisvest-Kampervest en daarna ten westen van de Gierstraat en de Oude Gracht
tot de lijn Wilhelminastraat-Kinderhuisvest. In de tweede helft van de 14de eeuw
trok men ook het drassige gebied tussen Bakenessergracht en Spaarne bij de stad
door aanplemping. De genoemde uitbreidingen werden eind 14de eeuw binnen een
nieuwe ommuring gebracht. Aan de overzijde van het Spaarne was vanaf de 13de
eeuw de nodige nijverheid gevestigd. Bij de Burgwal (eerste vermelding 1380) lag
een beschermende wal voor de in de binnenbocht van de rivier gelegen bebouwing
(Burgwalbuurt). Na 1426 werd deze buurt verder uitgebreid en kwam er een stadsmuur
met poorten tot stand langs de Lange Herenvest.
Belangrijk voor de stedelijke economie waren de bierbrouwerijen (Spaarne), de
textielnijverheid en de scheepsbouw (Scheepmakersdijk). Door de aanleg van sluizen
bij Spaarndam (1286) verbeterde de bevaarbaarheid van het Spaarne.
Vanaf de tweede helft van de 15de eeuw ging het echter economisch slechter met
de stad. Het acht maanden durende beleg van de stad door Spaanse troepen in 1572-'73
en de op de inname volgende vierjarige bezetting vormden een dieptepunt. De stad
had verder te lijden van de pest (1574) en een stadsbrand (1576). Ter plaatse van de
afgebrande St.-Gangolfskerk legde men de Botermarkt aan.
Vanaf circa 1585 bloeide de stad weer op, vooral door de komst van
Zuidnederlandse emigranten, onder wie veel lakenen linnenwevers waren. Een andere
impuls leverde het graven van de trekvaarten naar Amsterdam (1631) en Leiden
(1657). Aan de westzijde dienden de Brouwersvaart en de Jan Gijzenvaart voor
zandtransport vanuit de zanderij achter het Overveense Elswout.
De economische voorspoed van Haarlem resulteerde onder meer in veel stedelijke
bouwactiviteiten, zoals een nieuwe waag (1599) en vleeshal (1604). De na de
Reformatie geconfisqueerde kloosterterreinen werden gebruikt voor de huisvesting
van de snel groeiende bevolking. Op de terreinen van de voormalige commanderij
van St. Jan werden de Korte Wijngaardstraat en de Pieterstraat aangelegd (tweede
kwart 17de eeuw). Aan de zuidwestzijde kreeg de stad rond 1610 een uitleg tot aan
de Raamgracht. Na de eerste plannen omstreeks 1643, kwam uiteindelijk in 1671-'79
aan de noordzijde de Nieuwstad (nu Stationsbuurt) tot ontwikkeling met de Nieuwe
Gracht en de Achter Nieuwegracht (na demping 1869 Parklaan). In tegenstelling tot
de rest van
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de stad was de Nieuwstad voorzien van vestingwerken met bastions. Deze vergroting
was onderdeel van een groot cirkelvormig uitbreidingsplan van Salomon de Bray en
landmeter Erasmus den Otter, maar door de economische neergang van Haarlem aan
het eind van de 17de eeuw bleef het bij deze, lange tijd relatief dun bebouwde,
Nieuwstad. Belangrijk voor Haarlem was de aanleg van de spoorlijn
Amsterdam-Haarlem in 1839, de eerste spoorlijn in Nederland. Deze langs de oude
trekvaart aangelegde spoorverbinding kreeg bij het doortrekken van de lijn naar
Leiden (1842) een station op de huidige plek aan de noordzijde van de Nieuwstad.
Daarna volgden nog spoorverbindingen met Alkmaar (1870) en Zandvoort (1881)
en de Haarlemmermeerlijn naar Aalsmeer (1912 tot 1936). Haarlem werd ook een
knooppunt voor tramlijnen, zoals de interlokale lijn Amsterdam-Haarlem-Zandvoort
(1900) en verbindingen met Leiden, Alkmaar, Bloemendaal en Overveen (alle midden
20ste eeuw opgeheven). Het belang van het Spaarne voor de scheepvaart groeide
door de aansluiting met het in 1876 geopende Noordzee Kanaal via de Zijkanalen B
en C vanaf Spaarndam. De bolwerken van de Nieuwstad werden rond 1821 naar
plannen van J.D. Zocher jr. veranderd in plantsoenen en later deels bebouwd met
villa's (o.a. Kenaupark). Bij de geleidelijke ontmanteling van de stad tussen 1820 en
1875 verdwenen alle poorten behalve de Spaarnwouder- of Amsterdamsepoort en
werden (vanaf 1853) nieuwe singels aangelegd (Lange Herenvest, Kampervest,
Gasthuisvest, Raamvest, Oude Zijlvest en Kinderhuisvest). De ten zuiden van de
stad gelegen Haarlemmerhout, die van 1583 tot 1755 diende voor bosaanplant,
onderging in de eerste helft van de 19de eeuw een transformatie tot landschappelijk
wandelpark. In de tweede helft van de 19de eeuw groeide de stad sterk door
toenemende werkgelegenheid in de textielnijverheid (Wilson, Prévinaire, Phoenix),
de metaalindustrie (Beynes, Figee), de voedingsindustrie (Union, Droste) en de
grafische industrie (Enschedé, De Spaarnestad). De drukkerij van de firma Enschedé
was eind 18de eeuw tot ontwikkeling gekomen ten oosten van het Klokhuisplein.
Ter plaatse van het oude station (1839) bij de Amsterdamsepoort ontstond de centrale

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

werkplaats van de H.IJ.S.M., rond 1900 de grootste werkgever in Haarlem. In de
19de eeuw vestigde
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12
13
14
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16
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21

(Herv.) Grote of St.-Bavokerk (p. 313)
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de industrie zich vooral langs Leidsevaart, Zijlsingel en Kinderhuissingel. Na 1900
verschoof het industriegebied naar de omgeving van het Noorder Buiten Spaarne.
In de 19de en begin 20ste eeuw was Haarlem bovendien een belangrijk centrum van
de bloembollenhandel en werden er geregeld bloembollententoonstellingen
georganiseerd. Omdat de droogmaking van de Haarlemmermeer (1848-'52) de
doorspoeling van de grachten verminderde, werden in de jaren zestig van de 19de
eeuw diverse grachten gedempt: Oudegracht, Raamgracht, Zijdgracht (nu
Sophiaplein), Voldersgracht, Raaks en Achter Nieuwegracht (nu Parklaan). Na de
demping van de Singelgracht-west (1880) legde men op het terrein van de opgeheven
textielfabriek Wilson de Wilhelminastraat en het Wilsonplein aan. Het winkelgebied
ontwikkelde zich vanaf 1880 vooral langs Grote Houtstraat, Lange Veerstraat en
Barteljorisstraat.
Eind 19de eeuw kwamen de eerste wijken buiten de singels tot stand: de betere
wijken op de hogere zandgronden ten zuiden en noorden van de binnenstad, de
arbeidersbuurten vooral op de veengronden ten oosten en westen van de stad (Oude
Amsterdamsebuurt, Rozenprieel, Leidsebuurt). Ten zuiden van de binnenstad verrezen
vanaf 1860 diverse villaparken nabij de Haarlemmerhout (Frederikspark,
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Haarlem, (Herv.) Grote of St.-Bavokerk, plattegrond

Florapark, Wilhelminapark). Aan de noordzijde, op een in 1884 van de gemeente
Schoten geannexeerd gebied, ontstonden begin 20ste eeuw ook nieuwe buurten
(Transvaalbuurt, Indische Buurtzuid). Aan de oostzijde werd de Catharijnebrug in
zuidelijke richting verplaatst (1905) en kwam er een doorbraak van de
Scheepmakersdijk naar de gedempte Papentorenvest, waar een koepelgevangenis
(1901) verrees. In 1905-'08 werden de sporen aan de noordzijde van de stad verhoogd
ten behoeve van onderdoorgangen voor het verkeer naar de noordelijke
stadsuitbreiding en kwam het huidige station gereed. Andere belangrijke
infrastructurele ingrepen in de binnenstad waren de verbreding van de Hooimarkt
(1929) en de Damstraat (1930), en de aanleg van de Kenaubrug (1940) en een
verkeersroute vanaf de Parklaan. Het door L.C. Dumont, directeur Openbare Werken,
opgestelde Uitbreidingsplan (1905) werd later herzien en verder uitgebreid tot het
Algemeen Plan van Uitbreiding (1919), dat men tot 1927 in grote lijnen heeft gevolgd
(Slachthuisbuurt, Patrimoniumbuurt, delen Kleverparkbuurt en Leidsevaartbuurt).
Na 1927 moest dit plan worden aangepast vanwege de annexatie van de gemeenten
Schoten en Spaarndam en delen van de gemeenten Haarlemmerliede, Spaarnwoude,
Heemstede en Bloemendaal. Vooral het grondgebied van Schoten gaf veel ruimte
voor uitbreiding. Vanwege het schootsveld van de Stelling van Amsterdam bij
Spaarndam werd de Vondelweg de oostelijke begrenzing van de noordelijke
uitbreiding van Haarlem. Aan de zuidzijde nam Haarlem van de gemeente Heemstede
de Haarlemmerhout en enkele daar vanaf circa 1900 ontwikkelde wijken over
(Oosterhout, Zuiderhout, Westerhout en Bos en Vaart). Na de Tweede Wereldoorlog
groeide Haarlem in bescheiden mate verder uit. In zuidoostelijke richting werd in
1963 gebied overgenomen van de gemeenten

Haarlem, (Herv.) Grote of St.-Bavokerk (1993)

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, met daarin de resten van het veenontginningsdorp
Schalkwijk en het oude gehucht Vijfhuizen, dat na de drooglegging van de
Haarlemmermeer aan de overzijde van de ringvaart is vernieuwd als dorp. In de
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Nieuwstad heeft de sloop van spoorwegrijtuigenfabriek J.J. Beynes (1857-1953)
geleid tot sanering en nieuwbouw in het stationsgebied (tot 1977). Bij de sanering
van het Raaksgebied (circa 1965) is de route Raaksbrug-Gedempte Oude Gracht
verbreed. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig zijn de Burgwalbuurt en
verschillende arbeidersbuurten (Oude Amsterdamse Buurt, Rozenprieel en
Leidsebuurt) gesaneerd. Belangrijke stadsvernieuwingsprojecten zijn die van het
horecacomplex Brinkmann aan de Grote Markt (1978-'82) en het gebouwencomplex
van drukkerij Enschedé aan het Klokhuisplein (circa 2004). De Spaarnekerk uit 1883
heeft men in 1983 gesloopt. Het centrum van Haarlem is een beschermd stadsgezicht.
De (Herv.) Grote of St.-Bavokerk (Oude Groenmarkt 23) [1] is een grote
driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten hoogkoor, negenzijdig
gesloten omgang en een grote achtzijdige vieringtoren met peervormige bekroning.
Een 11de-eeuwse of mogelijk laat-10de-eeuwse houten kapel
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Haarlem, (Herv.) Grote of St.-Bavokerk, interieur (1992)

ter plaatse werd in de 12de eeuw vervangen door een kleine stenen kerk en vervolgens
door een grotere kerk in de 13de of begin 14de eeuw. De huidige, deels met
natuursteen beklede, kerk kwam in fasen tot stand na zware brandschade rond 1370.
Schip en transept werden in eerste instantie wel hersteld. Tussen circa 1370 en circa
1400 bouwde men een nieuw koor met kooromgang en sacristie, waarschijnlijk naar
plannen van Engelbrecht van Nijvel. Daarna begon vanaf 1445 in een tweede
campagne het werk aan transept en schip naar plannen van de Antwerpse bouwmeester
Evert Spoorwater. Het noordtransept was voltooid in 1448 (geledingen in baksteen).
Aan de onderste geleding van de zijbeukmuren begon men eind jaren veertig en aan
de onderbouw van de door haakse steunberen geflankeerde westgevel begin jaren
zestig van de 15de eeuw. Dit muurwerk werd opgetrokken om het nog gebruikte
oude schip met kerktoren, waarvan de sloop in 1471-'72 het begin was van de derde
bouwcampagne. Allereerst werden de zijbeuken onder dak gebracht en voorzien van
stenen gewelven (circa 1483 voltooid). Toen verrees ook het middenschip en in
samenhang daarmee kreeg het transept een extra natuurstenen geleding met topgevels
(voltooid circa 1495). Het plan om de lichtbeuk van het schip te voorzien van
luchtbogen en een stenen overwelving werd niet uitgevoerd. In de kap van het schip
is het tijdens de bouw gebruikte houten tredrad behouden gebleven.
Vanaf 1506 begon onder leiding van Anthonis I Keldermans de bouw van een
stenen vieringtoren, maar nadat deze constructie te zwaar was gebleken volgde de
sloop (1514-'17) en daarna de bouw van de huidige met lood beklede houten
vieringtoren (1519-'20) onder leiding van timmerman Jacob Symonsz van Edam. Op
een stenen onderbouw heeft deze toren vier (deels opengewerkte) geledingen en een
ui-vormige spits. Erin hangen klokken van Geert van Wou (1503), Petrus Hemony
(1667), Claude Fremy (1686), Cyprianus Crans (1732) en een carillon van 35 klokken,
waarvan tien van François Hemony (1661-'62). In enkele openingen van de toren
zijn in 1586 schijnklokken aangebracht.
Na in 1479 tot kapittelkerk te zijn verheven en in 1559 tot kathedraal van het nieuw
ingerichte bisdom Haarlem, werd de kerk in 1577 in gebruik genomen als protestantse
kerk. De eerste grote restauratie kwam tot stand in 1875-1918 onder leiding van
J.A.G. van der Steur, met P.J.H. Cuypers als adviseur. Daarbij werden onder meer
de westgevel gerestaureerd, een balustrade bij de dakrand aangebracht en vrijwel
alle venstertraceringen vernieuwd. De vieringtoren is gerestaureerd in 1964-'68 en
in 1999-2002 (loodbekleding). De kerk heeft een tweede grote restauratie ondergaan
in 1981-'85 (H.W. van Kempen).
Het interieur wordt in middenschip en koor gedekt door fraaie houten stergewelven,
aangebracht in 1530-'38 onder leiding van Jacob Symonsz van Edam en Pieter Jansz.
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Stenen kruisribgewelven dekken de zijbeuken (noordbeuk 1483), de kooromgang,
de kapellen en het oostportaal. Het uit 1500 daterende stenen stergewelf van de
viering is versierd met het wapen van Philips de Schone. De transeptarmen zijn
tijdens de restauratie voorzien van stenen kruisribgewelven (1891-'92). De zuilen
van schip en viering hebben bladkapitelen, die in het koor alleen dunne lijsten.
Vroeg-16de-eeuwse tapijtschilderingen sieren de koorzuilen; de oostelijke
kruisingspijlers tonen schilderingen met teksten in omlijsting (1580 en 1585).
Het door meester Steven gesneden laatgotische koorhek (1509-'17) bevat rijk
koperwerk door Jan Fierens uit Mechelen en toont bij de houten panelen de wapens
van Hollandse steden. De bekroning van het middendeel is een toevoeging uit 1877
naar ontwerp van P.J.H. Cuypers. De twee koorbanken zijn in 1512 vervaardigd door
schrijnwerker Michiel Claasz met rijk snijwerk van Jaspar Pietersz. De overhuiving
is versierd met de wapens van Haarlem en St. Bavo en de rugpanelen tonen
geschilderde wapens van hoge geestelijken en adellijke families (aangebracht circa
1575). Het hoogkoor heeft verder aan de noord- en zuidzijde nog laat-gotische hekken
met vroeg-renaissancistische elementen (1535, Damiaan Hendriks) en aan de oostzijde
een zandstenen afsluiting met houten avondmaalsbord (circa 1580). In dit koorgedeelte
staat een koperen lessenaar in de vorm van een pelikaan, gegoten door Jan Fierens
(1498). In het schip staat een door Abraham Snellaert vervaardigde rijke preekstoel
(1674-'79) met een ouder klankbord (1584, Ghysbert Claesz) en bekroning (15de
eeuw). Tot de inventaris behoren verder de H. Geest- of Broodbank (eind 15de eeuw),
drie houten regeringsbanken (1643), drie houten tochtportalen (twee uit 1642) en
een door Gillis Wybrants vervaardigde doopbekkenhouder (1681).
Het hoofdorgel werd gebouwd door Christiaan Müller (1735-'38) en heeft een
orgelkast van Hendrik de Werff voorzien van snijwerk door Jan van Logteren. Dit
beroemde orgel - onder meer bespeeld door Wolfgang Amadeus Mozart - is gewijzigd
door C.G.F. Witte (1865-'69) en gerestaureerd door de firma's Maarschalkerweerd
(1904) en Marcussen (1959-'61). Onder de orgelgalerij (1738) bevindt zich een
marmeren allegorisch reliëf van Jan Baptist Xavery (1741). Het vroeg-18de-eeuwse
koororgel is afkomstig uit het Liefdegesticht te Breda (overgebracht 1907).
De kerkvloer bevat talrijke zerken (eind 15de-18de eeuw); in het koor ligt een in
1962 nieuw aangebrachte grafzerk voor Frans Hals († 1666). In de kerk zijn enkele
gebeeldhouwde cartouches en verschillende tekstborden aangebracht (eind 16de-17de
eeuw). In de voorm. Vontkapel bevindt zich een epitaaf voor de familie De
Raet-Schuylenburch (1771). Uit de 19de eeuw dateren een
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gipsen borstbeeld van koning Willem I (1825, J.F. Sigault), een gedenkteken voor
Bilderdijk (1831) en een marmeren gedenkteken voor de waterbouwkundigen
Christiaan Brunings († 1805; bovenstuk met urn, 1820, P.J. Gabriël) en Frederik
Willem Conrad († 1808; 1843, J. Geefs). Verder zijn er een paneelschildering van
de St.-Bavokerk (1518, Pieter Gerritsz) en drie scheepsmodellen (16de-17de eeuw).
De gebrandschilderde ramen zijn deels afkomstig uit andere Hollandse kerken
(17de-18de eeuw) en deels aangebracht tijdens de eerste restauratie (ateliers Nicolas
en Het Prinsenhof).
Kapellen en aanbouwen. De kerk is vooral aan de zuidzijde voorzien van
verschillende (overwelfde) kapellen en aanbouwen. Tegen de zuidzijde van het schip
verrezen in de tweede helft van de 15de eeuw de Leprozenkapel (nu
collectantenkamer) en de Vontkapel. De laatste werd in 1593 in maniëristische vormen
verbouwd naar plannen van Lieven de Key en dient sinds 1740 als grafkapel van de
familie De Raet (afsluitend hekwerk 1429). Verder bouwde men van west naar oost
de H. Geestkapel (nu diakenkamer), een zuidportaal dat werd omgebouwd tot
Doopkapel (verhoogd ca. 1661; nu predikantenkamer) en tegen de westmuur van het
zuidtransept de H. Grafkapel. Tegen de kopgevel van het zuidtransept staat een
portaal uit het tweede kwart van de 17de eeuw (Oude Groenmarkt 9). Ten oosten
van de Brouwerskapel (circa 1470) bevindt zich het voormalige zuidportaal met
verdieping, later Sacristie der Vicarissen (mogelijk circa 1450). Verder liggen er de
kerkvoogdenkamer (tweede kwart 17de eeuw; dubbele tuitgevel), de overwelfde
sacristie met verdieping (1428) en tegen de zuidzijde van de sacristie een
kosterswoning (circa 1659). Vóór deze aanbouwen bij schip en koor staan
vroeg-17de-eeuwse kerkhuisjes (Oude Groenmarkt 1-7 en 9-21). Het
neorenaissance-huisje Oude Groenmarkt 23 (circa 1900) vormt nu de ingang naar
de kerk.
Ten zuidoosten van de koorsluiting werd in 1658-'59 naar ontwerp van Salomon
de Bray een bouwdeel met Heerenkantoor (vergaderzaal voor de kerkmeesters) en
consistoriekamer in gotische trant opgetrokken. Het 16de-eeuwse oostportaal tegen
de omgang is later gewijzigd. Langs de noordzijde van de kerk staan van oost naar
west het voorm. noordportaal met verdieping (eerste helft 15de eeuw), later gebruikt
als Mariakapel, de in 1557 tegen de oostzijde van het noordtransept opgetrokken
Kerstkapel, en ten slotte bij het schip de Cellebroeders- of Hondeslagerskapel (tweede
helft 15de eeuw). Tegen de westgevel staan twee 18de-eeuwse kerkhuizen (Lepelstraat
1 en 5).
De voorm. St.-Janskerk (Jansstraat 38) [2] is een tweebeukige kerk met
transeptarm (zuidzijde), gesticht in 1316 als kapel van de commanderij van St. Jan.
De zijbeuk was oorspronkelijk voorzien van een reeks zijtopgevels. De achtzijdige
dakruiter dateert uit 1595. Eind 15de eeuw kreeg de kerk een vijfzijdige koorsluiting.
Het koor is vanaf de straat toegankelijk via een maniëristisch natuurstenen
toegangspoortje uit 1628 met dorische pilasters en het stadswapen. De sacristie heeft
men in de 17de eeuw verbouwd tot diakenkamer. Het kerkinterieur wordt gedekt
door houten tongewelven op trekbalken met korbeelstellen. Sinds 1936 dient het
gebouw als gemeentearchief en nu als Archief voor Kennemerland. Restauraties en
een verbouwing zijn uitgevoerd in 1976-'80, 1993-'94 (moderne entree) en rond 2004.
Tegen het koor staat de zogeheten St.-Janskamer (Jansstraat 40), een 17de-eeuws
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dwars eenlaagspand met trapgeveltje. Daarnaast geeft een eenvoudige
laat-18de-eeuwse poort met fronton toegang tot het binnenterrein.
De Begijnhof- of Waalse kerk (Begijnhof 28-30) [3] is een eenbeukige kerk met
vijfzijdig gesloten koor en een slanke toren van vier geledingen met achtzijdige
ingesnoerde spits. Het begijnhof werd in 1262 gesticht door Arent van Sassenheim.
De kerk werd na de stadsbrand van 1347 herbouwd, waarna het hoge gotische koor
rond 1388 tot stand kwam. De toren verrees bij een vergroting van het schip rond
1398. Het oorspronkelijk met verdieping uitgevoerde schip is later sterk verbouwd,
onder meer eind 16de eeuw (poortje met Tudorboog). Haaks op het koor staat een
16de-eeuwse sacristie, nu consistoriekamer, en aan de zuidzijde bevindt zich een
overwelfd ingangsportaal (1597), dat rond 1670 een classicistische gevel kreeg. Deze
sinds 1587 bij de Waalse gemeente in gebruik zijnde kerk is rond 1982 gerestaureerd.
Inwendig worden koor en schip gescheiden door een in 1590 geplaatste muur. Het
nog als kerkruimte gebruikte koor wordt gedekt door een houten tongewelf en bevat
een preekstoel (tweede kwart 17de eeuw) en een door J.C. Friedrichs gebouwd orgel
(1808, gerestaureerd 1964). De sacristie heeft eveneens een houten overwelving en
een 17de-eeuwse schouw.
De voorm. Bakenesserkerk (bij Vrouwestraat 10) [4], oorspronkelijk gewijd aan
O.L. Vrouwe, is een tweebeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een ranke
toren met rijke bovenbouw. Ter plaatse van een 13de-eeuwse kapel verrees de huidige
kerk in de tweede helft van de 15de eeuw. Na de overdracht aan de protestanten in
1620 werd de noordbeuk rond 1639 grotendeels vernieuwd. Deze beuk heeft een
geblokt maniëristisch poortje (1620, Lieven de Key) en een classicistisch ionisch
poortje met ovaal venster (circa 1639). De in 1933-'34 gerestaureerde kerk (J.C.
Slagter)

Haarlem, Bakenesserkerk, toren (1996)
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dient nu als verkoopruimte. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven,
waarvan de gewelfribben in de koorsluiting zijn voorzien van laat-gotische
evangelistenbeelden en beelden van Maria en de Drie Koningen (circa 1470). De
beuken worden gescheiden door ronde zuilen met natuurstenen banden. Tot de
behouden inventaris behoren twee 17de-eeuwse tochtportalen, alsmede een preekstoel
(1620), een herenbank, enkele koorbanken en een orgelgalerij.
Van de ranke toren verrezen de twee onderste geledingen met hoge spitsboognissen
in de tweede helft van de 15de eeuw. In 1530 voegde men de rijke laatgotische
zandstenen balustrade met hoekpinakels en de achtzijdige zandstenen bovenbouw
(twee geledingen) en de houten lantaarn met ui-vormige spits toe. Bij de
torenrestauratie in 1969-'72 is het huidige carillon samengesteld met klokken van
François en Pieter Hemony uit de St. Bavo (1661) en een luidklok van François
Hemony (1660).
De 17de-eeuwse kosterij (Vrouwestraat 10) met trapgevel is circa 1933 ingrijpend
gerestaureerd. De aansluitende tuinmuur heeft twee laat-gotische zandstenen
boogpoorten.
De (Herv.) Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerksplein 36) [5] is een vierkante kerk met
toren. De kerk van het St.-Annaklooster ter plaatse werd in 1645-'49 vervangen door
de huidige, sober classicistisch vormgegeven, kerk naar ontwerp van Jacob van
Campen. De gevels hebben een dorisch hoofdgestel en ingezwenkte steunberen. Het
hoger opgetrokken middenrisaliet aan de oostzijde is voorzien van een
festoendecoratie, wapenschilden en een ingangsportaal met dorische zuilen. Het met
houten tongewelven gedekte interieur wordt door vier ionische pijlers verdeeld in
een Grieks kruis. Vlakke cassettenplafonds dekken de hoekruimten. De kerk bevat
een waarschijnlijk door Van Campen ontworpen preekstoel (circa 1649). Afkomstig
uit het koor van de St. Bavo is het door Jan van Covelens gebouwde orgel (1523),
dat na overbrenging door Hendrik Herman Hess is vernieuwd met behoud van veel
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oud pijpwerk (1791; gewijzigd 1862, H. Knipscheer). Aan de zuidzijde werd in 1927
een portaal aangebracht.
De toren tegen de achtergevel verrees in 1613-'16 naar een maniëristisch ontwerp
van Lieven de Key tegen de laatmiddeleeuwse St.-Annakerk. De onderbouw van vijf
korte geledingen wordt

Haarlem, (Herv) Nieuwe Kerk

bekroond door een zandstenen balustrade met pinakels en een hoge, deels
opengewerkte, achtzijdige torenbekroning (deels vernieuwd in 1833, spits in 1862).
Boven de zandstenen toegangspoort zit een rijk uitgewerkt stadswapen (1613) in een
nis met vaasdecoraties. De in 1978-'80 gerestaureerde toren bevat een door Medarus
Waghevens gegoten klok (1525).
De Evang. Luth. kerk (Witte Herenstraat 22) [6], een eenbeukige kerk voorzien
van een geveltoren met spits, werd in 1614-'15 gebouwd ter plaatse van het
Witherenklooster en kreeg in 1895 een neogotische facade met toren. De kerk bevat
een grotendeels 17de-eeuwse inventaris en een door J. Strobel gebouwd orgel (1882).
In het naastgelegen Luth. hofje staat de in Nieuw Historiserende vormen uitgevoerde
consistorie (circa 1915).
De Doopsgez. kerk (Grote Houtstraat 43) [7], een zaalgebouw uit 1681-'83 met
ingezwenkte halsgevels, ligt verscholen op een binnenterrein. Aan de Grote Houtstraat
staat een ingangsportaal in Lodewijk XV-vormen uit 1757.
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Het met dorische zuilen uitgevoerde kerkinterieur bevat een preekstoel uit 1891. Van
een renovatie in 1851 dateren het stucgewelf en de halfronde galerij aan de westzijde.
Om de kerk staan verschillende eenlaags bijgebouwen, zoals de in 1868 gebouwde
en later in fasen uitgebreide catechisatiekamer (Peuzelaarsteeg 3) en het met een
neorenaissance-trapgevel uitgevoerde bijgebouw van het Predikfonds (bij Frankestraat
24; circa 1896). Rond 1902 gebouwd zijn het ingangsgebouw Frankestraat 24 met
de Herenkamer, ontworpen door P. Kleiweg Dyserinck in neorenaissance-stijl met
jugendstil-elementen. Op het binnenterrein bevinden zich het zogeheten spekhok een vermoedelijk 18de-eeuws pand met kruiskozijnen - en de Dameskamer (1902).
De verbinding tussen de Dames- en de Herenkamer wordt gevormd door een galerij
in neorenaissance-vormen.
De voorm. Oud-Kath. schuilkerk St. Anna en Maria (Bakenessergracht 33)
werd in het tweede kwart van de 18de eeuw ingericht in het achterhuis van een in
de kern 17de-eeuws pand (voorgevel circa 1870). De tot 1937 gebruikte kerkruimte
heeft een houten tongewelf, een galerij en een marmeren altaaromlijsting (derde
kwart 18de eeuw).
De R.K. St.-Josephkerk (Jansstraat 43) [8] is een van de straat terugliggende
grote driebeukige kruiskerk met recht gesloten koor, gebouwd in 1841-'43 naar een
neoclassicistisch ontwerp van H.H. Dansdorp. De façade met timpaan

Haarlem, R.K. St.-Josephkerk

op halfronde corinthische zuilen wordt bekroond door een rond koepeltorentje met
corinthische zuilen. Van 1853 tot 1898 diende deze kerk als kathedraal van het bisdom
Haarlem. In 1856-'57 verrees het huidige transept met rechthoekige koorpartij naar
ontwerp van Th. Molkenboer. De kerk is hersteld in 1988-'89. De gevelbeelden van
Maria en Jozef (1845, W.C. Tekker) staan nu in de kerk. Het interieur wordt gedekt
door een tongewelf en heeft in 1910 een neogotische polychromie gekregen door F.
Loots. Het hoofdaltaar (1869, H.J. van den Brink) werd geschonken ter herinnering
aan mgr. Van Vree, de eerste bisschop van Haarlem; de schildering erachter is van
A. Brouwer (1865). Tot de inventaris behoren verder enkele door atelier
Cuypers-Stoltzenberg vervaardigde zijaltaren (1860), een communiebank van atelier
Te Poel & Stoltefus (circa 1875) en kruiswegstaties van atelier De Fernelmont (1895).
Het door H.D. Lindsen gebouwde orgel (circa 1856) is verbouwd door M. van den
Brink (1861) en verder gewijzigd rond 1906 en in 1947. De gebrandschilderde ramen
zijn onder meer van H. Oidtmann (1895) en J. Dobbelaere (circa 1895 en 1905).
De pastorie (Jansstraat 41) is een fors drielaags gebouw uit 1872 naar ontwerp
van H.J. van den Brink. De zijgevel bevat een oude gevelsteen van het huis
Roodenburgh. Achter de kerk bevindt zich de voorm. catechisatiekamer (Donkere
Begijnhof 3-5; circa 1910).
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De R.K. St.-Antonius van Paduakerk (Nieuwe Groenmarkt 14) [9] is een
driebeukige kerk voorzien van een neoclassicistische pilastergevel met fronton en
houten geveltorentje. Het ontwerp van T.F. Suys werd in 1842-'44 in gewijzigde en
vergrote vorm uitgevoerd door W.D. van der Horst. De kerk is uitgebreid in 1938-'39
en gerestaureerd in 1993. In een nis boven de ingang staat een beeld van de
patroonheilige. Het interieur wordt gedekt door gedrukte stucgewelven en heeft
neobarokke interieurelementen en dubbele galerijen. Tot de inventaris behoren
neobarokke hoofd- en zijaltaren vervaardigd door P.J. de Cuyper (resp. 1854 en
1860), een neobarokke preekstoel van L. Veneman (1870), door A. Brouwer gemaakte
kruiswegstaties, een Adema-orgel (1911) en enkele beelden uit de voorm. R.K.
St.-Augustinuskerk te Amsterdam-Buitenveldert. De Antoniuskapel en de doopkapel
hebben gebrandschilderde ramen van H. Bijvoet (1939). De in 1906 gebouwde
pastorie (Nieuwe Groenmarkt 12) vertoont rationalistische elementen.
De kerk van de Evang. Luth. Broedergemeenschap (Parklaan 34) [10], gebouwd
in 1876-'77 naar ontwerp van D.E.L. van den Arend, is een eclectische zaalkerk met
wit gepleisterde onderdelen. Het interieur bevat een galerij en een door K.P. van
Ingen gebouwd orgel (1923). Gelijktijdig gebouwd is de naastgelegen pastorie
(Parklaan 32).
De Remonstr. kerk (Wilhelminastraat 20) [11], een kruiskerk met terzijde
geplaatste ronde toren met slanke spits, kwam in 1886-'87 tot stand naar een
neorenaissance-ontwerp van A. van der Steur. De kerk heeft een door J.F. Witte
gebouwd orgel (1901) en glazen van R. Gerbrands.
Aan de grachtzijde staat een kosterswoning met dienstruimten (Oranjekade 1).
Gelijk met de kerk en eveneens naar plannen van Van der Steur gebouwd is het
buurhuis Wilhelminastraat 22, dat in 1923 in gebruik is genomen als
Remonstrantenhuis.
De R.K. St.-Bavokathedraal (Leidsevaart 146) [12] is een zeer grote driebeukige
kruisbasiliek voorzien van een rond gesloten koor met apsis en een kooromgang met
straalkapellen en Mariakapel. Verticale accenten zijn de ronde koperen vieringkoepel
en het dubbeltorenfront met torens van twee geledingen met kanteelachtige balustrade.
Deze majestueuze hoofdkerk van het bisdom Haarlem verrees vanaf 1895 in drie
fasen naar ontwerpen van J.Th.J. Cuypers, met achtereenvolgens J. Stuyt, J.
Heemskerk en B. Stevens als opzichters. Koor en transept kwamen tot stand in
1895-'98. De vieringtoren, het schip en de onderbouw van de twee westtorens volgden
in 1902-'06 en de voltooiing van de westtorens, het voorportaal en de buitentribune
in 1927-'30. Voor de architectuur van deze kerk zijn motieven ontleend aan het
romaans, de vroege Franse gotiek, de Moorse en de Assyrische
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Haarlem, R.K. St.-Bavokathedraal

kunst, het rationalisme, de jugendstil en het expressionisme. Deze in 1948 tot basiliek
verheven kathedraal is hersteld in 1972 en 1996.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven en is uitgevoerd in lichtgele
baksteen met talloze decoraties in geglazuurde steen. Voor de rijke decoratie en
neogotische aankleding werden vanaf 1898 tot circa 1960 vele kunstenaars
ingeschakeld. In het koorhek opgenomen is de neogotische bisschoppelijke troon
(1909, atelier F.W. Mengelberg); de uit de St.-Josephkerk overgebrachte oude
bisschoppelijke troon (1874, H.J. van der Brink) dient nu als celebrantenzetel. Door
Cuypers ontworpen zijn het hoogaltaar (circa 1898), het Maria-altaar en Jozefaltaar
(circa 1898, uitgevoerd J.P. Maas), en het Sacramentsaltaar met tabernakelkast (circa
1898, atelier F.W. Mengelberg en J. Brom). J. Brom maakte de smeedijzeren
communiebank in de Sacramentskapel (1901), de kroonluchters (1911), het koorhek
(1911) en de opengewerkte preekstoel (1912) met waaiervormig metalen klankbord
(1914); zijn zoons J.E. en L. Brom leverden onder meer de communiebank in het
priesterkoor (1929). Het uit de R.K. kerk Willibrordus buiten de Veste te Amsterdam
afkomstige orgel werd gebouwd door de Gebr. Adema (1923, overgebracht en
vergroot 1971).
Bijzondere tegeltableaus in de kathedraal zijn die naar ontwerp van J. Toorop in
de Aloysiuskapel (1908, firma Rozenburg) en de kruiswegstaties van H. Bijvoet
(1926-'53, De Porceleyne Fles). H. Bijvoet verzorgde de grote schilderingen op
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de transeptwanden (1951-'53). De gebrandschilderde glazen zijn onder meer van J.
Dobbelaere (1898; hoogkoor), Dom J. van der Mey (1929-'30; westgevel en
Mariakapel) en vooral H. Bijvoet (1925-'59). Latere beeldhouwwerken zijn
vervaardigd door M. Andriessen (circa 1935) en A. Termote (1958-'60).
Bij de kerk horen de met een ronde hoektoren uitgevoerde plebanie (Leidsevaart
146; 1895-'04), de via een gang met de plebanie verbonden sacristie (nu Schatkamer)
en aan het uiteinde daarvan de halfrond gesloten voorm. doopkapel.
Overige protestantse kerken. De kerk van de Apost. Gemeente (Jacobijnestraat
15) [13] werd in 1868 in eclectische vormen opgetrokken als schoolgebouw en dient
sinds 1922 als kerk. Sobere eclectische vormen vertoont de als doleantenkerk
gebouwde kerk van de Geref. Gemeente (Ridderstraat 29; 1888, Tj. Kuipers) met
afgeknotte middenbeukgevel en inwendig galerijen [14]. Met neogotische elementen
uitgevoerd is de kerk van de Zevendaagse Baptisten Gemeente (Parklaan 21; circa
1880) [15]. Uit het begin van de 20ste eeuw dateren de voorm. (Vrijz. Herv.)
Jacobskerk (Vestestraat 1; 1910) [16] met dakruiter en grote rondboogvensters, en
de

Haarlem, (Geref.) Wilhelminakerk

(Chr. Geref.) kerk De Hoeksteen (Raaks 18; 1912, J.J. van Noppen) [17]. De laatste
is een zaalkerk in neoromaanse vormen met dakruiter en terzijde geplaatste toren
met tentdak. Traditionalistische vormen vertoont de (Herv.) Noorderkerk (Velserstraat
77; 1923-'24, H. Korringa) met houten dakruiter. Gebouwd in de vorm van een Grieks
kruis, met op de hoek een ongelede toren met vierkante spits, is de expressionistische
(Geref.) Wilhelminakerk (Gedempte Oude Gracht 61; 1919-'21, A. de Maaker) [18].
Andere kerken in zakelijk-expressionistische vormen zijn de voorm. Chr. Geref. kerk
(Floresstraat 47), met terzijde geplaatste toren, de Opstandingskerk (Ramplaan 108;
circa 1925) met achtzijdige geveltoren, de (Herv.) Oosterkerk (Zomerkade 165; circa
1930) met pastorie en gemeenschapshuis, en de van een overhoeks geplaatste
vierzijdige dakruiter voorziene kerk van de Geref. kerk Haarlem-Oost, later
Pinkstergemeente (Richard Holkade 9; circa 1935, B.T. Boeyinga). Naoorlogs is de
(Herv.) Sionskerk (Eksterlaan 7; 1952, H.W. van Kempen) met opvallend ‘westwerk’.
Overige katholieke kerken (20ste eeuw). Van de in 1973 gesloopte neoromaanse
R.K. kerk St.-Joannes de Doper (1903-'04) resteert alleen de bij de tweede bouwfase
(1925-'26) naar plannen van J. Stuyt opgetrokken toren van twee geledingen met
vierkante spits en pseudo-frontalen (bij Amsterdamstraat 57; gerestaureerd 1977).
De na 1993 tot woningen verbouwde neogotische R.K. H. Hartkerk (Kleverparkweg
15; 1901-'02, P.J. Bekkers) is een driebeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor,
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zijkapellen en bij de voorgevel twee achtzijdige traptorens. De neogotische pastorie
(Kleverparkweg 17-17a; 1901) huisvest nu een kantoor. Eveneens na 1993 verbouwd
tot woningen is de sobere neogotische R.K.H.H. Elisabeth en Barbarakerk (Paul
Krugerkade 41; 1906-'07, A.M. Bruning). De voorgevel van deze driebeukige
basilicale kruiskerk wordt geflankeerd door een achtzijdige traptoren en het voorm.
patronaatshuis (Paul Krugerkade 43; 1902-'03, A.M. Bruning). De R.K.
St.-Liduïnakerk (Rijksstraatweg 28), nu St.-Adelbertuskerk, is een driebeukige
basilicale kruiskerk met dubbeltorenfront. Naar plannen van Jos. Margry verrezen
in 1920-'21 het koor en transept met een terzijde geplaatste (onvoltooide) toren. In
1925-'29 volgden het schip met de westtorens van drie geledingen met ingesnoerde
spits en de grote pastorie (Rijksstraatweg 26; circa 1925). Ter plaatse van de
midden-19de-eeuwse dorpskerk van Schoten verrees in 1935-'36 de R.K. kerk O.L.
Vrouwe van Zeven Smarten en H. Bavo (Rijksstraatweg 357), nu Mariakerk. Deze
driebeukige basilicale kruiskerk met vierkante doopkapel en een Italianiserende
klokkentoren werd in traditionalistische vormen met romaanse elementen ontworpen
door G.J.M. Simons en A.J.C. Voorvelt. Van de voorganger resteert de pastorie
(Rijksstraatweg 361; circa 1860). De Oud-Kath. kerk St. Anna en Maria
(Kinderhuissingel 76; 1937-'38, H.T. Zwiers) [19] is een opvallende traditionalistische
zaalkerk met zware zadeldaktoren. De kerkruimte op de verdieping bevat een door
J.P. Künckel gebouwd orgel (circa 1785) en kerkmeubilair uit de oude schuilkerk
aan de Bakenessergracht. Om de kerk staan gelijktijdig uitgevoerde bijgebouwen,
een pastorie en woningen (Kinderhuissingel). Interessante naoorlogse kerken zijn
de R.K.H. Pastoor van Arskerk (Kromhoutlaan 12; 1959-'60, G.H.M. Holt) - een
deels met Limburgse kalksteen beklede moderne zaalkerk met klokkenstoel - alsmede
de R.K. kerk Moeder van de Verlosser (F. van Adrichemlaan; 1965-'66, J.G. de Groot)
en de R.K. Goede Herderkerk (Laan van Angers; 1971-'72, A.L. Lourijsen). De
voorm. synagoge (Goudsmidspleintje 6) is een gepleisterd, mogelijk 18de-eeuws,
pand dat begin 19de eeuw werd verbouwd. Op de bovenverdieping bevond zich van
1765 tot 1841 een synagoge. De uitbouw bij de verdieping van de zijgevel bevatte
de ark.
Het voorm. gebouw van de Isr. Gemeente (Lange Wijngaardstraat 14) [20], tot
stand gekomen in 1887 (5647) naar ontwerp van D.E.L. van den Arend, bevatte een
godsdienstschool, een mikwe en een conciërgewoning (tot 1943). Binnen zijn enkele
interieuronderdelen behouden.

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

320

Haarlem, Leprozenhuis, plattegrond: (A) Kapel, (B) Grote Zaal, (C) Loopershuis, (D) Regentenvleugel,
(E) Dolcellengebouw, (F) Woning, (G) Ziekenkamer, (H) Slaapzaal, (I) Gezelschapszaal, (K),
Verpleegzaal.

Het voorm. Leprozenhuis (Schotersingel 2) [21] werd in 1319 gesticht. In de loop
van de tijd ontstond een ommuurd complex met diverse gebouwen. Vanaf 1413
kwamen vanuit heel Holland en ook daarbuiten leprozen naar Haarlem voor medisch
onderzoek. Later werden in het complex krankzinnigen (vanaf 1564) en pestlijders
(vanaf 1653) opgevangen en behandeld en waren er proveniers ondergebracht
(Buitenproveniershuis).
Het oudste gebouw van het complex is de kapel (A), waarvan het oostelijke deel
stamt uit de 14de eeuw. Het spitsboogvenster in de oostgevel is in 1927
gereconstrueerd in natuursteen. Uit 1477 dateert de stenen klokkentoren met spits
(de windvaan vertoont een lazarusklep). De rond 1500 opgetrokken westelijke
kapeluitbreiding, de zogeheten na-kapel, diende waarschijnlijk om zieken de mis te
kunnen laten bijwonen. De Grote Zaal (B) kwam in 1463 tot stand en heeft een zaal
gedekt door een balklaag met korbeelstellen en een jukkenkap met vlieringvloer uit
de bouwtijd. Haaks op dit hoofdgebouw verrees in 1559 (jaartalsteen) met een
vergelijkbare constructie het zogeheten Loopershuis (C), bestemd voor leprozen op
doorreis. In 1562 (jaartalsteen) volgde de Regentenvleugel (D) aan de noordzijde.
De in 1756 vernieuwde regentenkamer bevat een behang met landschapsschildering
van Jan Augustini en houtsnijwerk van Jan Woortman (verder heringericht rond
1837). Op de noordoosthoek van het complex verrezen het Dolcellengebouw (E)
(1564, jaartalsteen) en enkele aparte cellen voor krankzinnigen (1602). Aan de
Schotersingel staat een toegangspoort (1704) met stadswapens. Het 19de-eeuwse
boogveld draagt de tekst ‘Haarlems Tehuis voor Ouden van Dagen’. Uit circa 1704
dateren ook de achterliggende woning (F) en het nabij de gracht opgerichte vierkante
gebouwtje, dat waarschijnlijk diende als theehuis voor de regenten (later als
lijkenhuisje).
De provenierswoningen werden afgebroken in 1795. Na de sluiting van het
leprozenhuis in 1797 bleef het complex in gebruik voor behandeling van besmettelijke
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zieken en verder voor de huisvesting van armen, weeskinderen en ouden van dagen.
Van een grootscheepse verbouwing in de jaren 1856-'61 dateren de Ziekenkamer (G)
bij de noordoosthoek (gevelsteen ‘1602’ herplaatst), de Slaapzaal (H) achter de
Regentenvleugel en de Gezelschapszaal (I) en de Verpleegzaal (K) ten zuiden van
de Grote Pestzaal. In 1916-'27 en 1971 volgden verdere verbouwingen, waarbij het
complex steeds meer werd bestemd voor ouden van dagen (bejaardentehuis
Schoterburcht). De in 1971 aan de westzijde gebouwde appartementen zijn inmiddels
weer gesloopt. Er zijn plannen om het complex te verbouwen tot museum voor
Psychiatrie.
Het voorm. St.-Elisabethgasthuis en -ziekenhuis [22]. Het oorspronkelijke
14de-eeuwse gasthuis aan het Verwulft werd verwoest bij de stadsbrand van 1576,
waarna de instelling rond 1581 werd onderbracht in het voorm. minderbroederklooster
(gesticht 1456). Dat gasthuis is zo goed als verdwenen. Aan de Kleine Houtstraat
staat nog de zandstenen Gasthuispoort (circa 1500) met accoladeboog en later
aangebracht gasthuiswapen (drie kronen). In 1938 heeft men de poort verder naar
achteren herbouwd met de huidige zijvleugels. Wat verder resteert zijn de bij het
gasthuis gebouwde provenierswoningen Groot Heiligland 63-85 (circa 1612) met
trapgevels en stoepbanken. Deze in 1925 ingekorte woningen zijn sinds de restauratie
in 1974-'75 (J.H. Smidt en H. van Rossum) weer particulier bewoond. In 1906 werden
acht vergelijkbare huisjes gesloopt ter linkerzijde van het hardstenen poortje bij nr.
63. Dit poortje kreeg zijn classicistische vorm in 1767, maar bevat een oudere
reliëfvoorstelling van ziekenvervoer en weeklagende familieleden (1612). Het houten
boogveld toont de wapens van stad en gasthuis.
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw werd het gasthuis herbouwd als
St.-Elisabethziekenhuis. Ter plaatse van oude provenierswoningen aan het
Gasthuisvest verrees het U-vormige neoclassicistische hoofdgebouw (Gasthuisvest
47; 1871-'73, J.E. van den Arend), waarvan het hogere middenrisaliet wordt bekroond
door een achtzijdig klokkentorentje. Het huidige portiek dateert van de verbouwing
tot cultureel centrum (1980). Het ziekenhuis werd in fasen uitgebreid met een
polikliniek (Groot
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Heiligland 47), die in twee fasen is uitgevoerd in neorenaissance-vormen met diverse
trapgevels (1906 en 1925). Dit bouwdeel huisvest nu het Historisch Museum
Zuid-Kennemerland en het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het ziekenhuis is
in 1971 verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Boerhavelaan (Kennemer Gasthuis).
Naast de voorm. polikliniek staat het voorm. Ned. Isr. Jolesziekenhuis (Groot
Heiligland 27; 1930-'31, J. Gratama en W.J. Peereboom) [23], ontworpen in late
Nieuw Historiserende vormen en met een spitse koperen dakruiter. Dit in 1942 bij
het Elisabethziekenhuis getrokken pand bevat nu appartementen.
Van het voorm. O.L. Vrouwe- of Barbaragasthuis, gesticht in 1435 door Hugo
van Assendelft en afgebroken in 1845, resteert het maniëristische toegangspoortje
(Jansstraat 54) [24] uit 1624. Het is voorzien van een wapencartouche en een
reliëfvoorstelling van de ziekenzaal met een tijdvers.
Het voorm. Oudemannenhuis (Groot Heiligland 62) [25], nu Frans Halsmuseum,
werd in 1607-'11 gebouwd onder leiding van timmerman Claes Dircx, mogelijk naar
plannen van regent Pieter Jacobsz van Campen. Het complex onderging verbouwingen
in 1754-'55 en in 1810, toen hier het Geref.

Haarlem, St.-Elisabethgasthuis, provenierswoningen Groot Heiligland 63-85

of Burgerweeshuis werd ingericht. Een ingrijpende restauratie en vernieuwing vond
plaats in 1911-'13 (L.C. Dumont) voor de inrichting als Stedelijk Museum-Frans
Halsmuseum. De cameren aan de binnenplaats heeft men rond 1810 vervangen door
nieuwe vleugels, die op hun beurt rond 1912 zijn herbouwd in neorenaissance-vormen.
In 1980-'81 is het museum aan de noordzijde uitgebreid (L.C. Röling).
De nog uit 1608 daterende westvleugel (1608) heeft in het midden een trapgevel
met fronton en zandstenen klauwstukken en twee ovale medaillons met de wapens
van Holland en Haarlem. De in Lodewijk XV-vormen uitgevoerde deuromlijsting
dateert uit 1755 (deur 1763). De open dakkoepel (circa 1770) heeft een windijzer
met een voorstelling van weeskinderen (1810). Eveneens uit circa 1608 is de
toegangspoort aan het Klein Heiligland, die is voorzien van een zware houten deur
met een met ijzeren traliewerk beschermd spiegat. De geveltop met wapensteen
geflankeerd door beelden die de Schilderkunst en de Ambachtskunst symboliseren,
is uit 1912; bovenop staat een kopie van het een 17de-eeuws oudemannenbeeld. De
binnenplaatszijde heeft dorische pilasters met maskerkoppen en wordt bekroond door
twee bustes. Als toegang van de noordvleugel (1912) dient het in 1913 geplaatste
maniëristische poortje (circa 1630) van de voorm. Latijnse School aan de
Jacobijnestraat. In het midden van de binnentuin (1913, L.A. Springer) staat een
zonnewijzer op piëdestal (1759). De hardstenen pomp is in 1913 tegen de zuidvleugel
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geplaatst. Het interieur bevat een gerestaureerde 17de-eeuwse eetzaal, een regentenen een regentessenkamer in Lodewijk XV-stijl (1754-'55) en de in 1913 ingerichte
‘goudleerzaal’ met interieuronderdelen uit de zogeheten Sneevoogdkamer van het
stadhuis. Verder staat in het museum de van het Pesthuis (gesloopt 1906)
overgebrachte Tuchthuispoort opgesteld (1565, gewijzigd 1679).
Het voorm. Armekinderenhuis (Kinderhuisvest 19) [26] werd in 1656 ingericht
in het Magdalenaklooster (gesticht 1474). Wat resteert is de in 1660-'61 toegevoegde
vleugel langs de Magdalenastraat. Aan de binnenplaatszijde zit een cartouche met
putti en festoen (1660) en in de kopse gevel een cartouche (1727) die de verbouwing
tot korenzolders memoreert. Na 1810 was hier een diaconiehuis gevestigd en van
1856 tot circa 1900 het garnizoenshospitaal. Het uit 1884 daterende poortje naar de
binnenplaats bevat een 17de-eeuws stadswapen.
Het voorm. Diaconiehuis (Koudenhorn 2) [27], een groot rechthoekig gebouw
met vier vleugels om een binnenplaats,

Haarlem, Oudemannenhuis (Frans Halsmuseum), binnenplaats
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verrees in 1768-'71 naar een sober ontwerp van de Amsterdamse timmerbaas Jan
Smit. De geblokte deuromlijstingen vertonen Lodewijk XV-details (overgang naar
Lodewijk XVI). De ingangsrisalieten aan de Koudenhorn- en de grachtzijde zijn
voorzien van frontons. Van 1810 tot 1960 diende het gebouw als kazerne en sinds
de verbouwing in 1967-'69 is het een politiebureau (gemoderniseerd 1997).
Weeshuizen. Hetvoorm. Luth. weeshuis (Zuiderstraat 18) is een 18de-eeuws
gebouw met sobere lijstgevel. Het voorm. Doopsgez. weeshuis (Klein Heiligland 58)
heeft een 19de-eeuwse lijstgevel met gevelsteen voor een in de kern ouder dwars
pand. Ernaast ligt het in 1669 voor het eerst vermelde Block's hofje (Klein Heiligland
60), dat lang onder toezicht viel van de Doopsgezinde

Haarlem, Stadhuiscomplex

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P

Gravenzaal
Kleine Vierschaar
Grote Vierschaar
Zijlstraatvleugel
Schepenhuis
Kalverpoortje
Weeskamer
Hulpsecretarie
Kantoor gemeenteontvanger
Secretarievleugel
Pandpoort
Pandhof
Refter
Binnenpandpoort
Kapittelzaal
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Q Sacristie
R Prinsenhof
S Kasteleinshuis
Gemeente van de Blok. De 17de/18de-eeuwse huisjes zijn rond 1970 gerestaureerd.
Het nieuwe Doopsgez. weeshuis (Kleine Houtweg 18) [28], een fors neoclassicistisch
gebouw met zijvleugels en vierkant klokkentorentje, kwam in 1872-'74 tot stand naar
ontwerp van A. van der Linden. Het is in 1966 vergroot en in 1983 gerestaureerd bij
de ingebruikname als Rijksarchief in Noord-Holland. Het voorm. Geref. weeshuis
(Coen Cuserhof 25-47; 1908, J.A.G. van der Steur) [29] is een W-vormig complex
in late neorenaissance-stijl, voorzien van trapgevels en met ingesnoerde spitsen
gedekte paviljoens en hoektoren. De aparte delen voor jongens en meisjes worden
gescheiden door het middengedeelte met entree en zuilengangen.
Ziekenhuizen. Het voorm. ziekenhuis ZOAR (Parklaan 8-8a) werd in 1882 gebouwd
met chaletstijl-elementen. Deze in opdracht van freule Teding van Berkhout ingerichte
instelling voor vrouwelijke epileptici is later verhuisd naar het diaconessenziekenhuis.
Bij het moderne R.K. ziekenhuis St. Joannes de Deo (Velserstraat 19), nu onderdeel
van het Kennemer Gasthuis, staat aan de Maarten van Heemskerckstraat nog het
oude neogotische hoofdgebouw [30] uit 1899 met een beeld van de patroonheilige.
Aan de Kamperlaan staat het oude hoofdgebouw van de R.K. Mariastichting [31]
als onderdeel van het moderne Spaarne Ziekenhuis (ingang Van Heijthuizenweg 1).
Dit rond 1900 op de buitenplaats Bellevue gebouwde U-vormige neogotische gebouw
heeft boven de ingang een Mariabeeld.
Het Doopsgez. bejaardentehuis ‘Spaar en Hout’ (Kleine Houtweg 139) is
aangelegd op de 17de-eeuwse buitenplaats Spaarnhout. Het hoofdgebouw met
vlindervormige plattegrond werd in 1929-'30 gebouwd naar een
zakelijk-expressionistisch ontwerp van K. Jonkheid (gerenoveerd 1985). Aan de
straat bevindt zich een toegangspartij met dienstwoning, poort en achtzijdige koepel
(circa 1930). De huidige parkaanleg is van L.A. Springer (1927). Aan het Spaarne
staat de van
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Haarlem, Stadhuis (1994)

aastgelegen buitenplaats Oosterhout uden houten theekoepel met afgeschuinde hoeken,
ingangsomlijsting en een stucplafond met Lodewijk XV-details.
Het stadhuis (Grote Markt 2) [32] verrees op een gedeelte van het grafelijk hof
(eerste vermelding 1214), dat na circa 1250 steeds minder door de graaf werd gebruikt
en waarvan de bebouwing bij de stadsbranden van 1347 en 1351 werd verwoest.
Achter en deels onder het huidige gebouw zijn resten gevonden van twee houten en
een stenen bouwwerk (10de-13de eeuw). Het stadhuiscomplex bestaat uit een groot
aantal bouwdelen uit verschillende perioden.
Het oudste deel van het stadhuis is de zogeheten Gravenzaal (A), een rond 1370
opgetrokken breed bouwblok met kantelen en een overwelfde onderbouw. De
arkeltorens op de hoeken zijn in de loop van de tijd verdwenen. De kapconstructie
met gestapelde jukken boven de Gravenzaal dateert uit circa 1369 (d) en was
oorspronkelijk in het zicht. De bij herstelwerk aangebrachte daksporen (circa 1564
(d)) hebben telmerken met Arabische cijfers. De zoldervloer met korbeelstellen is
mogelijk midden-15de-eeuws. Uit 1630 dateren de classicistische zandstenen ingangsen vensteromlijstingen en het overdekte balkon van de voorgevel (mogelijk naar
plannen Salomon de Bray). Het huidige bordes dateert uit 1892 en wordt geflankeerd
door maniëristisch gedetailleerde souterraindeuren (circa 1597). De westvensters
van de Gravenzaal zijn waarschijnlijk in 1865 aangebracht. De Gravenzaal (en
aanbouwen) heeft men gerestaureerd in 1984-'86.
Tegen de Gravenzaal kwamen rond 1385 twee aanbouwen met open zuilenhal tot
stand: de Kleine en de Grote Vierschaar (B en C). De eerste heeft de gotische vormen
behouden ondanks de wijziging van de trapgevel in 1633. De laatstgenoemde werd
rond 1465 naar voren en naar links uitgebreid en kreeg in 1633, mogelijk naar ontwerp
van Salomon de Bray, de huidige gevel (gerestaureerd 1886) met van onder naar
boven toscaanse, dorische, ionische en corinthische pilasters. De gevel is verder
voorzien van het stadswapen en een Justitiabeeld (Jan Louwerissen van Somer(en)).
Aan de rechterzijde van de Gravenzaal staat een slanke achtzijdige traptoren met
lantaarn en opengewerkte ui-vormige spits. Een hier in 1465-'68, ter vervanging van
een 14de-eeuwse voorganger, gebouwde toren werd in 1772 gesloopt. De huidige
toren is een reconstructie (1913-'15).
De in plastische maniëristische vormen opgetrokken Zijlstraatvleugel (D) verrees
in 1620-'22 naar ontwerp van Lieven de Key en werd in 1630 in dezelfde stijl
doorgetrokken tot aan de Markt door verbouwing van het Schepenhuis (E) op de
hoek met de Grote Markt. Van dat in 1454-'58 opgetrokken Schepenhuis zijn delen
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van de linker bouwmuur, de achtergevel en de kap (hergebruikte onderdelen)
behouden. Kenmerkend bij de Zijlstraatvleugel zijn de grote schoorstenen op het
steile schilddak, de van koppen voorziene gootklossen en de detaillering van de
vensters en het ingangspoortje. In de kelders was een cachot ingericht. Aan de
westzijde staat het laat-gotische natuurstenen Kalverpoortje (F) (bij Zijlstraat 100),
dat toegang geeft tot de achter het stadhuis gelegen Prinsenhof. Aan de binnenplaats
achter het stadhuis bevinden zich verder nog de voorm. Weeskamer (G) (1764), een
aanbouw voor de hulpsecretarie (H) (1885) en het kantoor voor de gemeenteontvanger
annex een bewaarderswoning (I) (1891). De twee laatstgenoemde bouwdelen worden
verbonden door een zuilengang (1955). Bij de hoek van Koningstraat en
Jacobijnenstraat verrees in 1937-'40 een L-vormige secretarievleugel (K) in
traditionalistische vormen naar ontwerp van A.J. van der Steur en met bouwsculptuur
van Th. van Reijn en M. Andriessen.
Op een door graaf Floris V geschonken stuk grond van het grafelijk hof werd
tussen 1287 en 1296 een dominicanerklooster gebouwd. Na de stadsbranden van
1347 en 1351 werd het klooster tussen 1351 en 1380 herbouwd en een volgende fase
van vernieuwing en uitbreiding vond plaats tussen 1466 en 1486. Na de Reformatie
heeft men het kloostercomplex bij het stadhuis getrokken. De (tweebeukige)
kloosterkerk werd afgebroken in 1579 met behoud van delen van de zuidgevel. Tussen
1581 en 1595 volgden diverse verbouwingen. Ook in later tijd zijn delen van het
complex ingrijpend verbouwd en gerestaureerd.
Links van de Gravenzaal staat de Pandpoort (L), een laat-gotische spitsboogpoort,
die rond 1486 werd verbouwd en overbouwd (kroonlijst 1765). In de gotische
beeldnissen staan beelden van de graven Willem II en Floris V (1957, M. Andriessen).
De Pandpoort leidt via de binnenplaats bij de 20ste-eeuwse secretarievleugel naar
een pandhof (M) met overwelfde kloostergangen. Bij de uit-
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breidingsfase tussen 1466 en 1486 werd de zuidelijke kloostergang uitgebreid tot
een zuidvleugel met refter (N) door overkluizing van de langs het klooster lopende
Beek. Bij de pandhofrestauratie in 1979-'80 heeft de refter zijn oude vorm herkregen
met kruisgewelven op middenzuilen (waarvan één met het jaartal 1486). Tijdens de
15de-eeuwse verbouwingsfase werd ook de oostelijke kloostergang verbreed en
ontstonden de Binnenpandpoort (O) en de huidige kapittelzaal (P). Deze zaal heeft
een overwelving op twee middenzuilen (gerestaureerd 1939-'40). De sacristie (Q)
van de afgebroken kloosterkerk stamt uit 1380-'85, werd mogelijk kort voor 1430
vergroot (spitsboogvensters in Binnenpandpoort) en tussen 1466 en 1486 vernieuwd
en voorzien van kruisgewelven; toen werd ook een nevenruimte afgescheiden.
Erboven bevindt zich de rond 1430 of tussen 1466 en 1486 opgetrokken librije met
kruisgraatgewelven en een laat-middeleeuws eikenhouten kruisvenster. De voorm.
sacristie en librije zijn in 1962-'64 gerestaureerd (C.W. Royaards). De oorspronkelijke
spitsboogvensters van de kloostergangen zijn waarschijnlijk rond 1590 weggebroken.
De oostelijke en zuidelijke kloostergang hadden vanouds al een verdieping, die aan
de noord- en westzijde kregen in 1861 hun verdieping bij de inrichting van een
Museum voor Schilderijen en Oudheden (voorloper Frans Halsmuseum).
De westvleugel of Prinsenhof (R) (Prinsenhof 7) ontleent zijn naam aan de
verbouwing rond 1590 tot logement voor de stadhouder en andere belangrijke gasten.
Van deze in 1999-2000 gerestaureerde vleugel behoort het noordelijke deel (met
huidige raadzaal) tot de 14de-eeuwse herbouw, met een kap uit circa 1381 (d) en een
kleine overwelfde kelder met middenzuil. Het zuidelijke deel (met zogeheten
Prinsenkamer) kwam tot stand bij de uitbreiding van deze vleugel over de
(overkluisde) Beek en heeft een kap uit circa 1466 (d) en een grotere kelder met
kruisgraatgewelven op twee middenzuilen. De zuidgevel vertoont op de verdieping
een groot spitsvenster en de westgevel heeft midden 18de eeuw het huidige uiterlijk
gekregen. Aan de Jacobijnestraat staat tegen de Prinsenhofvleugel het zogeheten
Kasteleinshuis (S) (circa 1590).
Interieur. Verspreid door het complex hangen negentien ‘gravenstukken’ (circa
1490), paneelschilderingen met voorstellingen van diverse Hollandse graven, een
heraut en de Dood. In de Gravenzaal zijn in 1870 vier glas-in-loodramen uit de Herv.
kerk van Bloemendaal aangebracht (1635-'36, Pieter Holsteyn; gerestaureerd 1870,
F. Nicolas). De Grote Vierschaar herbergt op de verdieping de Justitiekamer, nu
Secretariskamer, die is uitgevoerd met een houten tongewelf en betimmering (1756,
vernieuwd 1938) en een schoorsteenstuk met justitievoorstelling (1671, Adriaen
Backer). De Zijlstraatvleugel bevat eveneens diverse fraai ingerichte vertrekken. De
Vroedschapskamer, nu oude raadzaal, heeft twee gesneden eikenhouten
schoorsteenmantels op marmeren ionische zuilen (circa 1620). Verder hangen hier
het wandtapijt ‘De val van Damiate’, ontworpen door Cornelis van Wieringen en
vervaardigd door Joseph Thybouts (1629), en het tapijt ‘De Wapenvermeerdering’
van Pieter de Grebber en Joseph Thybouts (1630). De Schepenkamer, nu kamer van
de loco-burgemeester, heeft een met symbolische- en bloemmotieven beschilderd
plafond (circa 1630) en een schouw (circa 1630) met schilderstuk (1676, Jan de Bray)
en aan de zijkanten wapens van stadsbestuurders (1668). De lambrisering is uitgevoerd
in Lodewijk XV-stijl (1756, David de Haen). Interessant is verder het schoorsteenstuk
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Haarlem, Hoofdwacht

‘Het Goede Bestuur’ (1671, Th. Ferreris) in de Burgemeesterskamer.
De herinrichting van de westelijke kloostervleugel tot Prinsenhof begon rond 1590
onder leiding van Willem den Abt en werd voltooid door Lieven de Key. Van zijn
hand is in het zuidelijke deel van deze vleugel het rijke maniëristische trapportaal
met dorische zuilen en decoratief fries (1595). De Prinsenhofvleugel heeft diverse
kleinere verbouwingen ondergaan, bijvoorbeeld bij de inrichting van de grote zaal
als Statenzaal (1815) en later als raadzaal (sinds 1903, verbouwd 1985-'86) en
verbouwing van de verdieping ten behoeve van de Tekenschool (circa 1884). In de
Raadzaal zijn schoorsteenstukken van Jan de Bray te vinden (1681 en 1683) en de
antichambre heeft een plafond in Lodewijk XV-stijl, afkomstig uit het pand Grote
Houtstraat 120 (overgebracht 1960).
De Hoofdwacht (Grote Markt 17) [33] werd waarschijnlijk gebouwd als eerste
stadhuis van Haarlem en na de bouw van het huidige stadhuis (circa 1370) verbouwd
tot woonhuis. Vervolgens diende het vanaf 1755 als Hoofdwacht van de schutterij
en later als hoofdkantoor van politie. Sinds 1919 is hier de Vereniging Haerlem
gevestigd (gerestaureerd 1994-'95). Het meermalen verbouwde pand heeft in de
zijgevel (Smedestraat) restanten 13de-eeuwse metselwerk behouden en bezit een
deels nog 14de-eeuwse kapconstructie. Na de middeleeuwen werd het pand ingekort,
het souterrain dateert

Haarlem, Spaarnwouderpoort
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van kort na 1600. De rijke classicistische lijstgevel met houten balustrade en balkon
dateert uit 1641 (jaartal op gebeeldhouwde klok).
De Spaarnwouderpoort (Spaarnwouderstraat ong.) [34] stamt uit het tweede
kwart van de 15de eeuw en werd na het graven van de trekvaart op Amsterdam (1631)
ook wel Amsterdamsepoort genoemd. De gotische hoofdpoort heeft een overwelfde
doorgang met zware houten deuren en een smallere bovenbouw met weergangen en
achtzijdige hoektorentjes. De gevel aan de stadszijde werd rond 1613 gewijzigd. In
de poort hangen een klok van Gobel Moer (1486) en een van Alardus Meurs (1637).
Muren met rondboognissen vormen de verbinding met de laat-15de-eeuwse voorpoort,
waarvan de twee ronde torentjes zijn uitgevoerd met spekbanden. Net onder de
overgang naar de achtzijdige bovenbouw van de torens zit decoratief metselwerk in
de vorm van de Bourgondische vuurslag en de wapenschilden van Oostenrijk en
Haarlem (circa 1490). Bij deze in 1985-'86 gerestaureerde poort is een stuk stadsmuur
met steunmuren tot net boven het maaiveld herbouwd.
De voorm. Bank van Lening (Kleine Houtstraat 70-72) [35] is een U-vormig
gebouw, dat in fasen is ontstaan ter plaatse van het middeleeuwse Lazaristenklooster
(gesticht circa 1390). Rond 1525 liet burgemeester Gerrit Steffensz van Wissen hier
het rechter bouwdeel met trapgevel optrekken als woning. Omstreeks 1560 werd
daaraan linksachter een haakse vleugel toegevoegd. De dwarse straatvleugel met
natuurstenen banden kwam rond 1620 tot stand, waarbij men de oude tuinmuur als
de onderbouw heeft gebruikt en het laat-gotische natuurstenen tuinpoortje heeft
herplaatst als ingang. De haakse vleugel langs de Gortestraat verrees rond 1660.
Binnen bevinden zich een 16de-eeuwse spiltrap en deels houten, deels stenen
balkconsoles (circa 1525). Het in 1972-'76 gerestaureerde complex was van 1622
tot 1958 in gebruik als Bank van Lening. Nu zijn hier een restaurant en een boekhandel
gehuisvest.
De voorm. St.-Adriaans- of Kloveniersdoelen (Gasthuisstraat 32) [36] kwam in
1561-'63 tot stand naar

Haarlem, Nieuwe of St.-Jorisdoelen, doelengebouw

plannen van steenhouwer Frederik Hendriksz als een L-vormig gebouw met trapgevels
en een grotendeels gesloten straatgevel. In 1610-'12 werd de oude poort naar het
doelenveld overbouwd en voorzien van een door Lieven de Key ontworpen
maniëristische gevel. De ingangspartij in de brede gevel aan de binnenplaats heeft
men begin 17de eeuw gewijzigd (topgevel) en rond 1740. Boven de ingang herinnert
een (19de-eeuwse) tekst aan het beleg van 1572 en de Spaanse bezetting. Boven de
poortdoorgang en de andere ingangen zijn gekruiste geweren als decoratie afgebeeld.
Het na 1974 gerestaureerde complex bevat 17de- en 18de-eeuwse interieuronderdelen.
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Aan de binnenplaats staat een wellicht nog 17de-eeuwse vleugel. Het houten
gedeelte was de geweermakerij en smederij, het stenen gedeelte bevat de in 1772
verbouwde Kenauzaal. Verder is er een nieuwbouwgedeelte (1972-'74, G.H.M. Holt
en B. Bijvoet) voor de tegenwoordig in het complex gevestigde stadsbibliotheek.
De voorm. Nieuwe of St.-Jorisdoelen (Grote Houtstraat 142) [37] werd in 1577
ingericht op de plaats van het afgebroken St.-Michaëlklooster, ter vervanging van
de bij de stadsbrand van 1576 verwoeste oude doelen (ter hoogte Wilsonplein). In
1591-'92 kwam onder leiding van stadsmetselaar Willem Dircksz den Abt en
stadstimmerman Pieter

Haarlem, Waag (1959)

Pietersz een vernieuwing tot stand. Aan het rijk uitgevoerde maniëristische hoekpand,
met natuurstenen spekbanden en een geveltop met obelisken en bekronend driehoekig
fronton, is ook gewerkt door Lieven de Key (geveltop). De aansluitende en later
verhoogde oostvleugel met schutterszaal bevat de maniëristische hardstenen Aspoort
(1592), een vroeg ontwerp van De Key. Aan de binnenplaatszijde bevindt zich een
korfboogpoortje met de afbeelding van een kruisboog op de sluitsteen. Het
doelencomplex raakte in 1681 buiten gebruik en werd vervolgens verbouwd tot
stadsherberg (Heerenlogement) en in 1707 tot Proveniershuis. Vanaf 1810 tot 1866
diende het complex als Oudemannenhuis. De binnenhof met hardstenen pomp wordt
omringd door een binnenen een buitenring van woningen. De binnenring (Grote
Houtstraat 144a-y/aa-dd) bestaat uit eenlaagse (noordzijde) en tweelaagse woningen
(na 1707 toegevoegd). De buitenring wordt gevormd door de 17de-eeuwse tweelaagse
woningen Doelstraat 30-52, Lange Annastraat 39, Nieuwe Kerksplein 11-17 (met
dichtgemetselde poort) en Kerkstraat 1-9. Het hoofdgebouw is gerestaureerd rond
1992, de achterliggende woningen in 1967-'82.
De voorm. waag (Damstraat 29) [38] werd in 1597-'99, waarschijnlijk onder
leiding van Lieven de Key, gebouwd op basis van een ontwerp van de schilders
Cornelis Cornelisz en Willem Thybaut.
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De door Coenraad van Norenburg geleverde gevels van Naamse steen met
rondboogvensters en kruisvensters (verdieping) vertonen sobere maniëristische
vormen. Bij de mezzanino flankeren gekoppelde rondboogvensters de wapens van
Holland en Haarlem. Het gebouw heeft tot 1915 als waag gediend, de verdiepingen
waren lange tijd in gebruik als gildenkamers. Bij de restauratie in 1988 is de rond
1820 verwijderde balustrade gereconstrueerd.
De voorm. vleeshal (Grote Markt 18) [39] is een hoog oprijzend pand met
trapgevels in rijke maniëristische vormen, gebouwd in 1602-'04 naar plannen van
stadsbouwmeester Lieven de Key ter vervanging van een vervallen laat-14de-eeuwse
vleeshal op de hoek van Warmoesstraat en Spekstraat. De gevels zijn versierd met
zandstenen ossen- en schapenkoppen, obelisken (op trappen), rolwerk, cartouches
en het stadswapen (geveltop). De grote ingangspoorten bij de kopgevels worden
geflankeerd door lagere (kelder)poortjes. De van lage aanbouwen (pothuizen)
voorziene zijgevel heeft drie rijk uitgevoerde Vlaamse gevels. Opmerkelijk is het
met lood beklede dak. De tweebeukige vleeshal heeft vlakke stenen kruisgewelven,
die rusten op ronde middenzuilen voorzien van kapitelen met wortelmotief en op
langgerekte muurconsoles. Aan de achterzijde staat terzijde een vanaf de straat
toegankelijk trappenhuis met poort. Na tot 1840 als vleeshal te hebben gediend,
volgden diverse andere functies (garnizoensmagazijn, archief, bibliotheekdepot).
Het in 1937-'40 gerestaureerde en in 1989-'90 geconsolideerde gebouw doet sinds
1951 dienst als tentoonstellingsruimte; de overwelfde kelder huisvest het
Archeologisch Museum (vanaf 1991).
Aan de voorzijde is het in 1905 naar plannen van L.C. Dumont in
vroeg-17de-eeuwse vormen herbouwde buurpand Grote Markt 16 in 1991 aan de
vleeshal toegevoegd en verbouwd (1992) ten behoeve van het museum ‘De Hallen’.
Het voorm. gildenhuis van de goudsmeden (Donkere Begijnhof 8) [40] is een
vroeg-17de-eeuws onderkelderd diep hoekpand dat van 1614 tot begin 19de eeuw
diende als gildenkamer van de goud- en zilversmeden. De tuitgevel

Haarlem, Vleeshal

aan het Goudsmidspleintje bevat een gevelsteen met bokaal. Bij de restauratie in
1973 (J.H. Smidt) is het pothuis uit 1741 hersteld.
De voorm. vishal (Grote Markt 20) [41] werd in 1767-'69 tegen het schip van de
Bavo gebouwd ter vervanging van een voorganger uit 1603. De twee tegenover elkaar
geplaatste galerijen met kroonlijsten op ronde zandstenen zuilen en het toegangshek
in Lodewijk XV-vormen zijn mogelijk ontworpen door stadstimmerman Gerrit
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Vervooren. De smalle binnenplaats werd in 1899 overkapt. Sinds 1956 dient het
gebouw als tentoonstellingsruimte (gerestaureerd 1987).
Het Teylers Museum [42] is een gebouwencomplex tussen Damstraat en Spaarne,
waarvan het oudste gedeelte wordt gevormd door het zogeheten Fundatiehuis van
de Teylers Stichting (Damstraat 21). Dit in 1740 door lakenkoopman en zijdefabrikant
Pieter Teyler van der Hulst gekochte huis met hoge zandstenen lijstgevel (1715)
herbergde diens kunst- en rarioracollectie. Na zijn dood in 1778 bleef het dienen als
vergaderplaats voor twee colleges ter bevordering van de godgeleerdheid en de
kunsten en wetenschappen. Het rond 1780 naar plannen van Leendert Viervant in
Lodewijk XVI-stijl gemoderniseerde interieur bevat stucdecoraties van Jacob Otten
Husly. Viervant ontwierp ook de houten ingangsomlijsting met ionische pilasters en
zijlichten. In 1786 heeft men het rechter buurpand bij het Fundatiehuis getrokken.
Voor de collectie kwam in 1780-'84 naar plannen van Leendert Viervant achter
het Fundatiehuis de Ovale Zaal tot stand. Deze langwerpige zaal met afgeronde
uiteinden heeft een betimmering voorzien van ionische pilasters en glazen wandkasten
(onderzone), een middenzone met galerij en boekenkasten (stucwerk geschilderd als
hout) en een gestucte bovenzone met vensters, stuctrofeeën

Haarlem, Teylers Museum, interieur Ovale Zaal (1980)
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en een gebogen kap. Het houtsnijwerk is van Jan Voortman, het stucwerk door Jacob
Otten Husly. In het midden staat een langgerekte vitrinekast (1785, gewijzigd 1802).
Deze zaal werd Nederlands eerste openbaar toegankelijke museum. Op het dak
bevindt zich een klein vierkant observatorium. Het bij de zaal behorende wit
gepleisterde trappenhuis bevat een marmeren monument voor Pieter Teyler van der
Hulst (1795), ontworpen door Wybrand Hendriks en uitgevoerd door Jan Swart en
Cornelis Asselberghs, en een marmeren gedenkplaat voor de eerste directeuren van
de Stichting (1790).
Na enkele kleinere museumuitbreidingen volgde in 1878-'84 onder leiding van A.
van der Steur een grote uitbreiding, het Nieuwe Museum, met drie museumzalen,
twee gehoorzalen, een bibliotheekuitbreiding en een nieuwe ingangspartij (Spaarne
16). De voorgevel aan het Spaarne werd in internationale eclectische stijl ontworpen
door de Weense architect C. Ulrich. Boven het fronton prijkt een bronzen
beeldengroep voorstellende Faam, Wetenschap en Kunst (1886, B. van Hove). Het
entreegebouw bevat onder meer een met stucdecoraties en standbeelden versierde
ronde hal, uitgevoerd in gipsmarmer met omgangsbordes en lichtkoepel. In 1996 is
een moderne uitbreiding voltooid richting Bakenessergracht, naar een ontwerp van
H.J. Henket (1990) dat de prijsvraag hiervoor won.
Het voorm. rechthuis van Schoten (Vergierdeweg 52) is een in hoofdlijn
19de-eeuws, wit gepleisterd eenlaagspand met 18de-eeuwse klokkenstoel. Het heeft
tot 1907 als rechthuis gediend.
Het voorm. provinciehuis (Jansstraat 46) [43] bestaat uit enkele samengetrokken
panden achter een brede gepleisterde lijstgevel. In twee panden aan de zuidzijde
werd in 1808 de bestuurszetel van het departement Amstelland gevestigd, later de
provincie Noord-Holland. Na bijtrekking van een derde pand kreeg het geheel in
1820 een brede nieuwe voorgevel. In 1828 volgde een verdere uitbreiding richting
Ceciliasteeg. De achterbouw aan die steeg verrees rond 1885 ten behoeve van het
Rijksarchief in Noord-Holland. Na de verhuizing van het provinciaal bestuur naar
Paviljoen Weltevreden (1930) heeft het complex gediend als kantongerecht en
rijksarchief (tot 1983); tegenwoordig maakt het deel uit van het justitiecomplex aan
de Jansstraat.
De voorm. korenbeurs (Spaarne 36) [44] dateert in de kern uit 1836 en kreeg bij
de verbouwing tot koffiehuis in 1864 de huidige neoclassicistische lijstgevel met
boogvensters. Daarna volgden nog een verbouwing in 1881 (J. Leijh) en een
restauratie in 1986.
Het concertgebouw ‘Vereniging’ (Klokhuisplein 2) [45] kwam in 1872-'73 tot
stand naar een neorenaissance-ontwerp van J.A.G. van der Steur. Rond 2004 is het
gerestaureerd en uitgebreid naar plannen van Architekten Cie (projectarchitect F.J.
van Dongen), waarbij de foyers zijn uitgebreid en een Kleine Zaal is toegevoegd.
De overige zalen zijn gerenoveerd.
De voorm. Ripperdakazerne (Schoterweg 71) kwam in 1882-'84 tot stand als
cavaleriekazerne en kreeg de huidige naam in 1934, nadat hier in 1922 het korps
motordienst was ondergebracht. De kazerne is gebruikt tot 1992 en zal worden
verbouwd tot verpleegtehuis en woningen (gereed 2006). Meer naar achteren aan
het voorm. exercitieterrein staat het langgerekte hoofdgebouw met drielaags
middenbouw en een torenvormig uitgewerkte ingangstravee. Het ontwerp in
neorenaissance-stijl met neobarokke elementen is van I.J.H. Gijsberti Hodenpijl.
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Van het complex (tot circa 1910) resteren verder het fouragegebouw, de manege met
stallen en een hoefsmederij. Aan de rand van het terrein staan de voor gehuwde
onderofficieren gebouwde dienstwoningen Saenredamstraat 53-95 (circa 1885).
Het Paleis van Justitie (Jansstraat 81) [46] werd in 1889-'90 gebouwd naar een
neorenaissance-ontwerp van W.C. Metzelaar en is voorzien van zijrisalieten en een
ingangspartij met bordestrap en balkon. Het rond 1985 achter de gevel geheel
vernieuwde gebouw is sindsdien de kern van het door verschillende panden gevormde
justitiecomplex aan de Jansstraat.
Het voorm. politiebureau (Smedestraat 9) [47], een neorenaissance-gebouw met
torenachtig bouwdeel, kwam in 1898 tot stand naar een op het werk van Lieven de
Key geïnspireerd ontwerp van J. Leijh. Eind 20ste eeuw is het pand verbouwd tot
wooneenheden.
De koepelgevangenis (Harmenjansweg 4) [48] werd naar ontwerp van W.C.
Metzelaar gebouwd in 1899-1901 en is gerenoveerd en uitgebreid in 1986-'88 (J.W.
Du Pon). De vierlaagse strafgevangenis dient inmiddels als Huis van Bewaring. De
grote koepel (diameter 53 meter) is opgebouwd met vakwerkboogspanten. Aan de
westzijde staat het met het rijkswapen versierde administratiegebouw met
hoofdingang, geflankeerd door de vroegere directeurswoningen. Het vrijstaande
vleugelgebouw aan de oostzijde was eerst het Huis van Bewaring, nu een Jeugdhuis
van Bewaring (Oostvest 2e). Aan de noordzijde staan de voorm. bewaarderswoningen
Harmenjansweg 8-26 (circa 1900).
Het voorm. raadhuis van Schoten (Rijksstraatweg 22-24) is een
neorenaissance-gebouw met toren, gebouwd in 1907 ter vervanging van het rechthuis
aan de Vergierdeweg. Na de annexatie van Schoten in 1927 diende het nog enige
tijd als politiebureau.
De stadsschouwburg (Wilsonplein 23) [49], gebouwd in 1915-'18 naar ontwerp
van J.A.G. van der Steur, is uitgevoerd in rijke ‘Um 1800’-vormen met art
déco-details. De met stadswapens bekroonde ingangspartij wordt geflankeerd door
torenachtige bouwdelen voorzien van ronde lantaarns met koepels. De decoratieve
onderdelen zijn uitgevoerd in verglaasd gres (firma Thooft & Labouchère). Binnen
bevindt zich een hoefijzervormige schouwburgzaal met balkons.

Haarlem, Stadsschouwburg
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Haarlem, Postkantoor Zijlstraat 70-74

Postkantoren. Het voorm. postkantoor Zijlstraat 70-74 [50] werd gebouwd in
1893-'94 naar ontwerp van C.H. Peters in de voor hem kenmerkende, op de gotiek
geënte vormen met hoge korfboog-vensternissen en een boogfries met terracotta
maskerconsoles. De topgevels aan voor en zijkant worden geleed door colonnetten
en banden. Het sinds 1922 als bank dienende gebouw is in 1982-'84 achter de gevels
geheel vernieuwd. Het huidige hoofdpostkantoor Gedempte Oude Gracht 2 [51]
kwam in 1920-'22 tot stand naar een expressionistisch ontwerp van J. Crouwel en
heeft opvallende geveltoppen. Boven de zij-ingang aan de Raaks zit een grote
bouwsculptuur met rijkswapen (H.A. van den Eijnde). De geplande toren aan de
noordzijde is niet verwezenlijkt. Het inwendige is sterk gewijzigd (1970 en 1986-'87).
Scholen voor hoger onderwijs. Een in 1863 naar ontwerp van J.E. van den Arend
gebouwde opleidingsschool voor jongens werd in 1879 ingericht als Stedelijk
Gymnasium (Prinsenhof 3) [52]. Dit eclectische schoolgebouw werd in 1923-'24
naar plannen van J.W.E. Buys in zakelijk-expressionistische vormen uitgebreid tot
een L-vormig complex (deels verhoogd in 1928). Het oude gebouw kreeg in 1924
een nieuwe aula. Van den Arend

Haarlem, Gemeenteschool voor Jongens

ontwierp ook de ertegenover gelegen voorm. Hogere Burger School (Jacobijnestraat
24) [53]. Dit eclectische schoolgebouw uit 1864 doet sinds 1991 dienst als dependance
van het gymnasium. Stadsarchitect J. Leijh leverde het sterk neoclassicistisch
geïnspireerde eclectische ontwerp van de voorm. Gemeenteschool voor Meisjes (Prins
Hendrikstraat 1; 1881) [54]. Dit blokvormige gebouw heeft een geprononceerd
middenrisaliet en een ingangsportaal met fronton en dorische halfzuilen. Vlakbij
staat de door Leijh ontworpen voorm. Gemeenteschool voor Jongens
(Wilhelminastraat 43a; 1882) [55], eveneens in neoclassicistische vormen met
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eclectische details. Het natuurstenen middenrisaliet wordt gedekt door een fronton
met daarin het oude timpaan van de Kennemerpoort (1678, Abraham Snellaert).
Het schoolgebouw van de voorm. Inrichting van Bijzonder Onderwijs voor
Katholieke Meisjes (Koningstraat 20) [56] kreeg zijn huidige opvallende eclectische
vorm in 1881-'82 naar plannen van J.B. Groenen. De hier ingerichte school annex
klooster heeft tot 1965 dienst gedaan. Ter plaatse stond oorspronkelijk een
middeleeuws huis, dat eind 16de eeuw werd verbouwd door Johan van Beyeren van
Schagen (‘Huis van Schagen’). Het dorische poortje met zijlichten, balustrade en
achterliggende overwelfde galerij hoort bij een verbouwing in 1631 voor Andries en
Zacharias Hooftman. De galerij werd in 1881-'82 naar achteren doorgetrokken naar
een neogotische kapel (gesloopt bij recente renovatie).
Onder supervisie van L.C. Dumont (Dienst Openbare Werken) kwamen het forse
neorenaissance-gebouw van de voorm. Hogere Burger School B (Oude Zijlvest 27;
1906) [57] en het in rationalistische vormen uitgevoerde bredere en hogere gebouw
van de Hogere Burger School A (Zijlvest 25a; 1912-'14) [58] tot stand. Beide scholen
dragen het stadswapen en het middenrisaliet bij de H.B.S.-A wordt bekroond door
twee grote beelden. Een combinatie van rationalistische vormen en
neorenaissance-elementen vertoont het brede schoolgebouw met risalieten en toren
(achter) van de voorm. Rijkskweekschool voor Onderwijzers (Leidsevaart 220;
1913-'15, J.A.W. Vrijman). Sinds 1993 is het in gebruik bij de Volksuniversiteit. De
voorm. Middelbare Technische School (Verspronckweg 150; circa 1920, P. Doorn)
is een grote U-vormige school in Nieuw Historiserende vormen. Achter is de school
na de oorlog uitgebreid. Een naoorlogse achterbouw heeft ook het Chr. Lyceum
(Zuider Emmakade 43), waarvan de voorbouw uit 1925 een krachtig
kubistisch-expressionistisch middenrisaliet met ingangspartij bezit.
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De door D. Greiner ontworpen uitbreiding in 1934-'35 van de voorm. Haarlemse
Huishoud- en Industrieschool (Voorhelmstraat 25) is uitgevoerd in functionalistische
stijl met decoraties in expressionistische vormen. Het oudere schoolgedeelte uit 1903
(S. Roog) is nog herkenbaar aan de zijde van de Schneevoogtstraat.
Scholen voor lager onderwijs. Het met rondboogvensters uitgevoerde eclectische
schoolgebouw Krocht 1 [59] dateert uit circa 1874. Voor het openbaar lager onderwijs
leverde stadsarchitect J. Leijh ontwerpen van de schoolgebouwen Tempeliersstraat
(1885-'86), Leidseplein 33 (1888), Schoterstraat 4 (1890-'91) en Friese Varkensmarkt
20 (1892-'93) [60]; het laatste heeft een vlindervormige plattegrond. Kenmerkend
bij deze scholen zijn de met rusticawerk geaccentueerde ingangspartijen. Verder is
er nog het U-vormige eenlaags schoolgebouw Gedempte Voldersgracht 22 (circa
1880) [61]. In neorenaissance-stijl gebouwde openbare lagere schoolgebouwen zijn
Leidseplein 36 (1896, J. Leijh), de T-vormige voorm. School nr. 1 (Tetterodestraat
66; 1904) en het schoolgebouw Parklaan 108 (1912) [62]. Gebouwd in
zakelijk-expressionistische vormen is de voorm. gemeenteschool Wilgenstraat 81
(1930-'32, P.F. Bordes). Architect G. Friedhoff van de Dienst Openbare Werken
ontwierp ook diverse openbare lagere scholen, zoals de van een toren voorziene
traditionalistische school De Haarlemmerhout (Florapark 14; circa 1935), de

Haarlem, Dr. A. Kuyperschool

met gymnastieklokaal en lessenaarsdaken uitgevoerde voorm. J.P. Coenschool (G.
van Aemstelstraat 118; circa 1937, later uitgebreid) en de boerderij-achtige, wit
gesausde Beatrixschool (Blinkertpad 3; 1939, uitgebreid 1989) met zijvleugels en
gymnastieklokaal.
In opdracht van de Ned. Herv. Gemeente verrees in 1894 in neorenaissance-stijl
de bewaarschool Burgwal 69 [63] met een tweelaags ingangsgedeelte en een eenlaagse
zijvleugel met lokalen. Eveneens in neorenaissance-stijl uitgevoerd is de voorm. Chr.
lagere school Bakenessergracht 81 (1903, uitgebreid 1920) [64]. Bij elkaar liggen
de Chr. lagere school met gymzaal Velserstraat 55 (circa 1905) en de Chr.
kleuterschool Velserstraat 57 (circa 1925). Centraal in de Patrimoniumbuurt verrees
de (Geref.) Dr. A. Kuyperschool (Rozenhagenstraat 15; 1921, Tj. Kuipers) [65]. Dit
onlangs gerenoveerde gebouw op vlindervormige plattegrond heeft boven de
ingangspartij een zeszijdig helmvormig klokkentorentje. Een vlinderplattegrond met
bredere zijvleugels kenmerkt ook het zakelijk-expressionistische schoolgebouw N.
van der Laanstraat 25 (circa 1925), maar dan met een spitser zeszijdig
klokkentorentje. Andere Chr. lagere schoolgebouwen in zakelijk-expressionistische
stijl zijn de School met den Bijbel ‘Juliana van Stolberg’ (Slachthuisstraat 55; circa
1925) en de Dr. H. Bavinckschool (Ambachtstraat 1; 1930, J.J. Verhagen). Verder
zijn er diverse katholieke lagere scholen. Bij het met grote gekoppelde raampartijen
uitgevoerde blokvormige rationalistische schoolgebouw Cruquiusstraat 1 (circa
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1910) vermeldt een tegeltableau als stichter de R.K. Schoolvereniging. Rationalistisch
van vormgeving zijn ook het R.K. schoolgebouw Nieuwe Gracht 16 (1912, C.L.M.
Robbers) [66], waar een tegeltableau de (latere) naam R.K. basisschool Damiate
vermeldt, en het schoolgebouw Kleine Houtweg 24 (1914) met ‘Fröbelschool’ (rechts)
en ‘School voor Mulo’ (links). Ontworpen in Nieuw Historiserende vormen is de
voorm. St.-Canisiusschool (Linschotenstraat 23; circa 1915), voorzien van een grote
gevelsteen met voorstelling van de heilige. De naastgelegen voorm. Mariaschool
(Linschotenstraat 21; circa 1920) is in expressionistische vormen gebouwd als
kleuterschool. De voorm. R.K. lagere school annex klooster Timorstraat 38-40 (circa
1930) is een sober zakelijkexpressionistisch ontwerp, maar heeft een opvallend
blokvormig accent bij de ingangstravee. Andere zakelijk-expressionistische
schoolgebouwen van katholieke signatuur zijn de voorm. St.-Franciscus
Xaveriusschool (Nagtzaamplein 88; 1924) en de St.-Bernardusschool (Bernard
Zweersstraat 1; circa 1925).
Montessori- en Vrije scholen. De lagere Montessorischool Churchilllaan 70
(1923), een vlindervormig eenlaagspand met achtzijdig lokaal in de binnenhoek, is
een ontwerp van A.M.J. Sevenhuijsen. Van zijn hand is ook de met riet gedekte
Montessorischool Louise de Colignylaan 1-3 (1932-'33) op vlindervormige plattegrond
(zijvleugels verhoogd 1937-'38). Het bijgebouw is uit 1951. Van na de Tweede
Wereldoorlog dateert de Montessorischool Haya van Somerenpad 1 (1977, J.W. de
Kanter). Nog recenter is de Rudolf Steinerschool (Engelandlaan 2a; 1992, J.C. Putter).
Het bisschoppelijk paleis (Nieuwe Gracht 80) [67] is een drielaags herenhuis met
souterrain, gebouwd voor Anna Maria Muilman rond 1725 en sinds 1858 in gebruik
als bisschoppelijk paleis van het bisdom Haarlem. De statige voorgevel in Lodewijk
XIV-vormen heeft een bordestrap, een gebeeldhouwd pronkrisaliet en een kroonlijst
met metopen en zware consoles. Het interieur bevat veel onderdelen uit de bouwtijd,
zoals de hal met stucwerk en een neoclassicistische
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Haarlem, Woonhuis Grote Markt 11

salon (circa 1800). Bisschop F.J. van Vree liet de koepelkamer inrichten tot huiskapel
(circa 1858). Het paleis is links uitgebreid met een bouwdeel in neorenaissance-stijl
(circa 1880).
Woonhuizen. De bebouwing van de binnenstad bestaat voornamelijk uit diepe
huizen, maar er zijn ook diverse dwarse huizen gebouwd, bijvoorbeeld aan zijstraten.
In later tijd ontstonden brede herenhuizen door het samenvoegen van enkele diepe
panden achter een nieuwe gevel. In de stad waren korte zaalhuizen met toegevoegde
zij- of achterkamers ruim vertegenwoordigd, bijvoorbeeld de laat-middeleeuwse
huizen aan de markten rond de St. Bavo en aan het Spaarne. Houten gevels waren
in Haarlem verboden vanaf 1582. Het stadsbeeld wordt in belangrijke mate bepaald
door 17de- en 18de-eeuwse gevels. Achter die gevels zijn evenwel vaak nog
muurwerk, balklagen, kappen en kelders van ouder datum behouden gebleven.
Middeleeuwse en 16de-eeuwse huizen Het brede pand Grote Markt 29 (nu deels
horeca) heeft achter de 17de-eeuwse voorgevel met laat-19de-eeuwse onderpui een
middeleeuwse kern met restanten van een 13de-eeuwse woontoren en een 14de- of
15de-eeuws voorhuis met houtskelet. De in opzet vermoedelijk (laat-)15de-eeuwse
gevel van Grote Markt 11 werd in 1688 gewijzigd in een classicistische klokgevel
met frontonbekroning en festoendecoraties, waarschijnlijk in opdracht van Margaretha
Bon. Bij een verbouwing in 1931-'32 heeft men de geveltop herbouwd met behoud
van deze details en de laat-gotische deels ronde, deels hol-vierkante colonnetten met
natuurstenen consoles en blokken.
Van het grote herenhuis Jansstraat 85 werd de zuidelijke helft vermoedelijk midden
15de eeuw gebouwd als uitbreiding van een ouder buurpand met toren op de hoek
van de Riviervismarkt. Het overwelfde souterrain was tot de 19de eeuw vanuit het
buurperceel (nr. 87) toegankelijk, daarna vanaf de straat. De zaal op de verdieping
heeft een met rankenornament beschilderde samengestelde balklaag met
korbeelstellen. De in oorsprong ook laat-middeleeuwse noordelijke helft van het
pand (samengevoegd 1585) kreeg bij een verbouwing in 1774 voor Librecht Jacobsz
Hooreman de huidige gevel met pronkrisaliet in Lodewijk XVI-stijl en diverse
interieuronderdelen in Lodewijk XV-vormen. Het in 1906 en 1960 verbouwde en
herstelde huis is sinds de restauratie in 1986-'87 opgenomen in het justitiecomplex
aan de Jansstraat.
Een in oorsprong laat-15de-eeuwse, maar bij een restauratie in 1959 herbouwde
trapgevel heeft Oude Groenmarkt 16. De lijstgevel met winkelpui (circa 1891) van
het in 1976 gerestaureerde huis De Vergulde Beker (Oude Groenmarkt 4) verbergt
een laatmiddeleeuwse kern met een overwelfde kelder en op de verdieping een
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samengestelde balklaag met korbeelstellen. De kinderbalken zijn beschilderd met
een leliemotief. Het laat-middeleeuwse houtskelet van het diepe huis Grote Markt
21 is zichtbaar gemaakt en aangevuld bij de restauratie (1960-'61). De 18de-eeuwse
voorgevel is toen gereconstrueerd met een gebogen fronton en voluten van een pand
uit Amsterdam en een ingangspartij van een gesloopt Haarlems pand (Grote Houtstraat
95). Wellicht in de kern nog middeleeuws is het huis Begijnhof 24. Het diepe huis
Goudsmidspleintje 2-3 (gerestaureerd 1976), dat oorspronkelijk ook deel uitmaakte
van het begijnhof, bevat achter de midden-18de-eeuwse klokgevel resten van een
laat-middeleeuws houtskelet. Het hoekpand Damstraat 19 heeft een
midden-18de-eeuwse gevel voor een in de kern waarschijnlijk 16de-eeuws pand. De
oude zijgevel aan de Nauwe Appelaarsteeg heeft aan de bovenzijde een uitkragende
borstwering op bakstenen consoles. Vermoedelijk nog laat-16de-eeuws is het
verdiepingsgedeelte van de smalle voorgevel van Spaarnwouderstraat 108 met
uitkragend metselwerk ter hoogte van het verdiepingsvenster. De 17de-eeuwse
geveltop is later weer gewijzigd en ook de onderpui is vernieuwd (circa 1920). De
in de 17de eeuw en later gewijzigde gevel van Zijlstraat 60 toont bij de kroonlijst
nog restanten van 16de-eeuwse pinakels op gebeeldhouwde natuurstenen consoles.
17de-eeuwse huizen
Het stadsbeeld wordt sterk bepaald door 17de-eeuwse trapgevels, veelal
gerestaureerd en met een gewijzigde onderpui. In de meeste gevallen zijn deze gevels
voorzien van decoratieve natuurstenen blokjes. Tot de meest geprononceerde variant
behoren de trapgevels, waarbij de geveltop ter hoogte van de verdiepingsvensters
naar voren uitkraagt op geprofileerde korf- of tudorbogen. Deze bogen rusten op
natuurstenen consoles, meestal in de vorm van gebeeldhouwde mensen-, sater-,
engelen- of dierenkopjes. Bij brede muurdammen bracht men vaak een brede console
op twee kopjes aan.

Haarlem, Woonhuizen Botermarkt 25-27
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Haarlem, Woonhuizen Korte Spaarne 23-31

Goede voorbeelden van dit vroeg-17de-eeuwse geveltype zijn te vinden bij Zijlstraat
100, Gedempte Oude Gracht 44 en Zijlstraat 97. Bij de laatste meldt een smalle
tekstband boven de vernieuwde onderpui: ‘ick blijf getrou int soet Nederlant, ick
wyck nyet af’. De gevelsteen erboven draagt het (opgeschilderde) jaartal 1608. Van
hetzelfde type zijn verder de gevels van de buurpanden In 't Bruine Peert (Botermarkt
25; 1609) en Botermarkt 27 (geveldeel onder de bogen vernieuwd). Ook de drie
buurpanden Jansstraat 61-63a hebben een uitkragend gevelgedeelte op dubbele
consoles. Gezien de aansluitende waterlijsten en de vergelijkbare detaillering zullen
deze gevels vrijwel gelijktijdig zijn gebouwd. De geveltop van nummer 61 is
gereconstrueerd in 1928, de trapgeveltoppen van 63 en 63a zijn in de 18de eeuw
gewijzigd; nummer 63a heeft een neorenaissance-pui (circa 1895). Soms is het met
bogen uitkragende gedeelte behouden bij een gewijzigde topgevel en onderpui, zoals
bij Gedempte Oude Gracht 48 (circa 1600), Gedempte Oude Gracht 19 en het huis
Dit is in de Toelast (Jansstraat 64; 1609). De verder ingrijpend gewijzigde gevel van
Lange Lakenstraat 16 heeft een uitkraging op bogen en consoles behouden ter hoogte
van begane grond.
Een tweede variant vormen de trapgevels zonder uitkragingen, die vooral reliëf
krijgen door de terugliggende boogvelden boven de vensters. Voor een extra accent
zorgen de natuurstenen blokjes, de doorgaande natuurstenen waterlijsten en de
toppilaster op console. Het meest karakteristieke voorbeeld van deze variant toont
het tot appartementen verbouwde dubbelpand Korte Spaarne 23-31, dat na een brand
in 1606 zijn huidige vorm kreeg bij de herbouw in opdracht van brouwer Cornelis
Claessen van Rijck. Het rechter pand hoorde in de middeleeuwen bij de brouwerij
‘De Olifant’; de zijgevel (Wijdesteeg) bevat nog middeleeuws metselwerk en een
herplaatste gevelsteen met voorstelling van een olifant. Het linker pand werd in 1589
toegevoegd, maar in 1688 weer afgesplitst en was vanaf circa 1900 een tijd in gebruik
als magazijn voor de Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij. De onderpuien in
midden-18de-eeuwse en vroeg-19de-eeuwse vormen zijn teruggebracht bij de
restauratie in 1968-'76. Een goed voorbeeld van een trapgevel met terugliggende
boogvelden toont ook het huis De
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Haarlem, Brouwershuis De Vos

Vos (Donkere Spaarne 56), dat waarschijnlijk kort na 1607 voor brouwer Sijmon
Matthijsz werd gebouwd bij brouwerij ‘De Vos’. De overbouwde zijgang gaf toegang
tot het bedrijfsgedeelte op het achterterrein. Ook de zolder en de kelder met
balkenzoldering op gemetselde poeren waren in gebruik voor de brouwerij, evenals
zolder. Midden 18de eeuw heeft men de ingang een travee naar rechts verplaatst. Na
de sloop van de brouwerij (circa 1900) diende het pand als pakhuis tot de restauratie
in 1971-'72. Andere interessante (gerestaureerde) voorbeelden van dit geveltype zijn
Turfmarkt 16, Gedempte Oude Gracht 113, Spaarne 42 en de dubbele gevel van De
Hertog van Brandenborch (Damstraat 23; 1610). Apart van opzet door de gekoppelde
dubbele toppilaster zijn de gevels van In't Wapen van Maeseyck (Zijlstraat 54; 1610),
Zijlstraat 96a en Spaarne 108 (1637). Minder rijk met natuursteenblokjes bedeeld
zijn de gevels van Gedempte Oude Gracht 91 en 93, Bakenessergracht 13, 17, 53,
55 (1609) en 70, Berkenrodesteeg 4 en 6, en Zijlstraat 3 (gekoppelde toppilaster).
Een of twee waterlijsten
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maar geen decoratieve blokjes kenmerken de trapgevels van Spaarnwouderstraat
84, 86 en 114. Nog steeds met terugliggende boogvelden uitgevoerd, maar met weinig
natuurstenen blokjes en zonder waterlijsten, zijn de gevels van Gedempte Oude
Gracht 106 (gerestaureerd 1946) en Kleine Houtstraat 37 (1609). Bij het laatste
verwijst de gevelsteen met de voorstelling van een pelikaan met jongen en de tekst
‘Trou moet Blijcke’ naar de bouwheer (of bewoner) Willem Fransz, die voorzitter
was van de rederijkerskamer der Pelikanisten.
In een derde groep kunnen de trapgevels worden geplaatst waarbij de boogvelden
niet of nauwelijks verdiept liggen. Van dit type zijn weer zowel de met waterlijsten
en decoratieve onderdelen rijk uitgevoerde voorbeelden te vinden, zoals Gedempte
Oude Gracht 35 en 41, Smedestraat 16, Spaarne 22 en Koningstraat 1 (circa 1605),
als de minder gedecoreerde exemplaren, bijvoorbeeld Klein Heiligland 28-30 en
Groot Heiligland 19, en de vrijwel ongedecoreerde gevels met slechts een toppilaster,
zoals Burgwal 26 en 70 (1608; gepleisterd) en Korte Wijngaardstraat 12 en 14 (beide
circa 1643).
Veel trapgevels zijn later verbouwd tot klokgevel, zoals bij Gedempte Oude Gracht
114 (1609) en Turfmarkt 4, dan wel tot tuitgevel, zoals bij Koudenhorn 22. Enkele
trapgevels hebben een halfronde bekroning. Dit is te zien bij Spaarne 90, Donkere
Spaarne 50, Grote Houtstraat 110, Kleine Houtstraat 33 (alle met gewijzigde
onderpui) en het eenlaagspand Klein Heiligland 44.
Vanaf het midden van de 17de eeuw nam de populariteit van de trapgevel af ten
gunste van halsgevels en klokgevels. De mogelijk door Jan Ockesz ontworpen
classicistische klokgevel van het rond 1653 gebouwde huis In den Witsenburg
(Nassaulaan 16; gerestaureerd 1972) is voorzien van ionische pilasters, een driehoekig
fronton en een nis met schelpmotief. Aan weerszijden van de hals bevinden zich
scheluw gemetselde boogvensters (oorspronkelijk nissen) in geslepen baksteen. Het
in de kern even oude buurpand Nassaulaan 14 heeft bij de restauratie (1972) zijn
huidige halsgevel gekregen. Het interieur bevat diverse onderdelen uit de bouwtijd
en een uit Doelstraat 41 overgebrachte 17de-eeuwse spiltrap. Een rijk uitgevoerde
classicistische halsgevel met corinthische pilasters, siervazen en bekronend gebogen
fronton is verder te zien bij Kleine Houtstraat 114 (circa 1650; pui 19de eeuw).
Pilasters zijn ook toegepast bij de klokgevels van Zijlstraat 59 (gepleisterd) en
Barteljorisstraat 24; de laatste met corinthische kapitelen, siervazen en guirlandes.
Kolossale pilasters heeft De Vergulde Brasem (Barteljorisstraat 12; circa 1660,
gerestaureerd 1964). De oorspronkelijke halsgeveltop is in de 18de eeuw vervangen
door een klokgevel. Boven de ingang zit een fraai omlijste gevelsteen. Het pand
Gedempte Oude Gracht 83 heeft dorische kolossale pilasters. Andere gevels in
classicistische vormen zijn bijvoorbeeld de met guirlandes, frontons en siervazen
versierde halsgevels van Schagchelstraat 13 (1672; winkelpui circa 1908) en Oude
Groenmarkt 14 (circa 1675; pui van restauratie in 1959). De met guirlandes en
gebeeldhouwde ovale zoldervensteromlijstingen uitgevoerde klokgevel met hijsbalk
van Zijlstraat 96 heeft zijn fronton verloren voor een kroonlijst. Sobere halsgevels
met driehoekig fronton hebben Spaarne 77 en Bakenessergracht 11 (1675). Uit 1688
dateert de gerestaureerde klokgevel van het pand De Gekroonde Hamer (Breestraat
26).
Naast de diepe huizen zijn er ook interessante (gerestaureerde) dwarse huizen uit
de eerste helft van de 17de eeuw. De negen venstertraveeën brede gevel van Jansstraat
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36 is voorzien van natuurstenen banden en terugliggende boogvelden bij de begane
grondvensters. Het interieur bevat onder meer een midden-18de-eeuwse
behangselschildering met landschap van Jan Augustini, aangebracht in opdracht van
Remees Floris van Zanen. De brede gevel van 't Huis ter Kleeff (Frankestraat 35-37)
werd begin 17de eeuw opgetrokken voor twee bestaande panden. De begane grond
is rijker uitgevoerd met natuurstenen banden en decoratieve blokjes dan de verdieping.
De vroeg-17de-eeuwse brede gevel van Gedempte Oude Gracht 47 heeft een
ingangspartij uit 1788 met de alliantiewapens van Johan van Hogendorp en Magdalena
Testart. De later gepleisterde gevel van Houtmarkt 7 is in 1608 gebouwd voor twee
diepe panden. Een fraaie gevelsteen toont God de Vader, een schip op de woelige
baren en de tekst ‘Godt bewaert het schip’. De midden-17de-eeuwse gevel van het
dwarse huis Kokstraat 6 is voorzien van met blokjes versierde strekken boven de
vensters en heeft een souterrain met opkamer links van de (gewijzigde) ingang. Een
aardig rijtje 17de-eeuwse dwarse eenlaagspanden met souterrain is Kerkstraat 14-20.
18de-eeuwse huizen
Het in de kern laat-middeleeuwse huis Damstraat 25 heeft een voorgevel met
rechte kroonlijst en zandstenen opzetstuk in Lodewijk XIV-stijl (circa 1720) voorzien
van vazen en de alliantiewapens van François Palm en Jacoba Lammers. In de 18de
eeuw werden verschillende grote herenhuizen gebouwd, vaak door verbouwing van
één of meer 17de-eeuwse panden ter plaatse. Een 17de-eeuwse kern heeft het
herenhuis Kruisstraat 45, dat zijn huidige vorm in Lodewijk XIV-stijl kreeg bij een
verbouwing in 1725 in opdracht van burgemeester Cornelius Sylvius. De gevel heeft
geblokte pilasters, een kroonlijst met zware consoles en een pronkrisaliet bekroond
door een weelderig opzetstuk met vazen. Het interieur bevat marmerwerk en stucwerk
in Lodewijk XV-stijl in hal en gang. Een kern uit circa 1660 heeft het statige
blokvormige patriciërshuis Grote Houtstraat 115, dat rond 1730 zijn huidige uiterlijk
kreeg met een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl, bekroond door een kleine halsgevel
met fronton. De pelikanen aan weerszijden van deze geveltop herinneren aan het
gebruik als sociëteit ‘Trou moet Blycken’ (vanaf 1922) en zijn afkomstig van de
voorm. sociëteit aan de Grote Houtstraat. Andere herenhuizen uit de eerste helft van
de 18de eeuw met een pronkrisaliet in Lodewijk XIV-stijl zijn Nieuwe Gracht 74
(met fraai stoephek), Kruisstraat 51 (pui gewijzigd) en Zijlstraat 27 (‘Huis
Enschedé’). De gevel uit 1738 van het drielaagse huis Spaarne 57 heeft een houten
kroonlijst
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Haarlem, Herenhuis Kruisstraat 45

met zandstenen lambrekijns en een ingangsomlijsting in Lodewijk XIV-vormen.
De overgang van de Lodewijk XIV- naar de Lodewijk XV-stijl is zichtbaar bij de
kroonlijstconsoles en de detaillering van de ingangsomlijstingen van de herenhuizen
Nieuwe Gracht 72 en Nieuwe Gracht 78, en verder bij het pronkrisaliet van het
drielaags herenhuis Spaarne 106 (circa 1745) met fraaie vaasvormige schoorstenen
van natuursteen. Dit door verbouwing van drie panden tot stand gekomen herenhuis
bevat een gang en trappenhuis in Lodewijk XV-stijl. Het samenvoegen van twee
oudere panden tot een herenhuis met nieuw front is goed te zien bij Gedempte Oude
Gracht 60, waar de daken van de twee samengevoegde bouwdelen nog net zichtbaar
zijn boven de kroonlijst. De voorgevel met kolossale pilasters bij de verdiepingen
kwam vermoedelijk kort na 1717 tot stand en kreeg rond 1750 het stoephek en
pronkrisaliet in Lodewijk XV-vormen. Het stucplafond in de gang is uit circa 1760.
Het snijraam van de ingang is in stijl aangebracht bij de restauratie van het pand in
1974-'75. Het herenhuis Jansstraat 79 werd gebouwd in 1665 voor Abraham Loreijn
en rond 1770 voorzien van een pronkrisaliet in Lodewijk XV-vormen in opdracht
van Zacharias Steenis. Het huis

Haarlem, Herenhuis Grote Houtstraat 115

bevat veel 17de- en 18de-eeuwse interieuronderdelen, waaronder het poortje en de
plafondschildering in de hal (1665). Van 1893 tot in de jaren zestig van de 20ste
eeuw heeft het pand gediend als bisschoppelijk museum en sinds 1987 hoort het bij
het justitiecomplex aan de Jansstraat. Andere voorbeelden van midden-18de-eeuwse
herenhuizen met een houten ingangsomlijsting en een kroonlijst met consoles zijn
Koudenhorn 32 en Koudenhorn 34. Een ingangsomlijsting in Lodewijk XV-vormen
is verder onder meer te vinden bij Jansstraat 55. De gevel van het brede drielaagse
patriciërshuis Nieuwe Gracht 13 is voorzien van een hardstenen bordesstoep en een
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pronkrisaliet en kroonlijst in Lodewijk XV- en Lodewijk XVI-vormen (tweede helft
18de eeuw). Een combinatie van elementen uit beide stijlen is ook zichtbaar bij de
kroonlijst en ingangsomlijsting (met voorstelling van een beer) van Spaarne 11. Het
in 1974 gerestaureerde interieur van Groenmarkt 2 bevat een rijk gestuct plafond en
schoorsteenmantel in Lodewijk XVI-vormen en een beschilderd behang met
symbolische voorstellingen, alle behorend bij een verbouwing in 1773 voor Jacob
Nicolaas Elout.
In het midden van de 18de eeuw kregen verschillende Haarlemse gevels een
opvallend uiterlijk met behulp van een gelobd gebogen kroonlijst. Bij de uit 1731
daterende gevel van Grote Houtstraat 39 is alleen het middenstuk van de kroonlijst
in gelobde vorm verhoogd en voorzien van een schelpdecoratie. Het rond 1616
gebouwde huis 't Vergulde Ossenhoofd (Gedempte Oude Gracht 62) kreeg kort na
1744 de huidige gevel voorzien van een volledig gelobd gebogen kroonlijst met
gevleugeld engelenkopje. Het rondvenster in de geveltop wordt omringd door
guirlandes (gerestaureerd 1964, winkelpui 1979). Andere volledig gelobd gebogen
kroonlijsten met decoratieve consoles en of decoraties zijn te vinden bij Grote
Houtstraat 151, Kleine Houtstraat 31 en Zijlstraat 86. Het pand Jansstraat 48 heeft
een midden-18de-eeuwse lijstgevel met houten deuromlijsting en een in het midden
halfrond gebogen kroonlijst met pseudo-venster.
Uit de eerste helft van de 18de eeuw dateert de halsgevel van Oude Groenmarkt
24 met zijn gebeeldhouwde zijstukken en een in het midden gebogen kroonlijst met
Lodewijk XV-kuifstuk (gerestaureerd 1979). Bij de vele 18de-eeuwse klokgevels in
de Haarlemse binnenstad - waarvan sommige ontstaan door wijziging van een oudere
gevel - is de gebogen lijstbekroning een veel voorkomend element. Een voorbeeld
met kuif toont de met hoekvoluten uitgevoerde klokgevel van Gedempte Oude Gracht
34. Voorbeelden van klokgevels met hoekvoluten en een eenvoudige gebogen
kroonlijst zijn die van Bakenessergracht

Haarlem, Woonhuis 't Vergulde Ossenhoofd
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Haarlem, Huis Hodshon

67, Lange Begijnestraat 26 en Gedempte Raamgracht 69 (1765), en zonder
hoekvoluten die van Damstraat 27 (1771). De 17de-eeuwse halsgevel met gebogen
fronton van Houtmarkt 17 kreeg begin 18de eeuw rijke decoratieve vazen. Daarnaast
zijn er veel topgevels die worden bekroond door een driehoekig of gebogen fronton.
Driehoekige frontons bekronen de sobere halsgevels van Nieuwe Gracht 66-68 en
de waarschijnlijk laat-17de-eeuwse rijzige gevel van Grote Houtstraat 104. Van de
talloze 18de-eeuwse klokgevels met driehoekige frontonbekroning noemen we
Zijlstraat 37 (1747), Grote Houtstraat 136 en Riviervismarkt 19 met hoekvoluten,
en Koudenhorn 20, Donkere Spaarne 8-10 en Spaarnwouderstraat 72 zonder
hoekvoluten. Bij de op vlucht gebouwde 18de-eeuwse klokgevel van het in de kern
17de-eeuwse huis De Twee Pellegrims (Klein Heiligland 53) is het driehoekige
fronton afkomstig van het gesloopte pand Korte Herenstraat 23. De klokgevel met
kleine hoekvoluten van Spaarne 28 wordt bekroond door een gebogen fronton. Bij
sommige klokgevels bestaat de bekroning uit een halfrond of half ovale afsluiting
van het metselwerk, zoals te zien is bij Kruisstraat 31, Lange Hofstraat 10
(gepleisterd) en Spaarnwouderstraat 94.

Haarlem, Huis Barnaart

Een plaats apart verdient het Huis Hodshon (Spaarne 17) [68]. Dit grote U-vormige
neoclassicistische herenhuis werd in 1793-'94 gebouwd voor Cornelia Catharina
Hodshon naar ontwerp van de Amsterdamse architect Abraham van der Hart. De
statige voorgevel heeft een hardstenen rustica onderbouw, zandstenen
vensteromlijstingen, een driezijdig vooruitspringend middendeel en een rechte
kroonlijst met attiek en een beeld van Pallas Athene. Het zeer goed behouden interieur
in Lodewijk XVI-stijl omvat onder meer het trappenhuis, een betimmerde bibliotheek
met wit marmeren schoorsteen en rijk stucplafond, en een secretariskamer met
schilderingen, geborduurde behangsels en wit marmeren schoorsteen. De Blauwe
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Zaal heeft wanden met ionische pilasters en gipspanelen met medaillons, en de
Etruskische Kamer is voorzien van antieke versieringsmotieven. De sinds 1841 in
het huis gevestigde Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen voegde in 1903-'04
ter linkerzijde een gehoorzaal met archiefruimte toe, uitgevoerd in rationalistische
vormen naar ontwerp van B.J. Ouëndag en J.F. Klinkhamer.
19de-eeuwse huizen
Willem Philip Barnaart, kamerheer van koning Lodewijk Napoleon en burgemeester
van Haarlem liet in 1804-'07 het Huis Barnaart (Nieuwe Gracht 7) [69] bouwen.
Abraham van der Hart ontwierp een statige brede empire-gevel met hoge dubbele
bordestrap. Het zandstenen middenrisaliet met kolossale ionische pilasters wordt
gedekt door een driehoekig fronton met halfrond venster. Aan de achterzijde heeft
het huis een driezijdige erkeruitbouw. Van 1880 tot 1940 was het de ambtswoning
van de commissaris der koningin in Noord-Holland. Het rond 1942 en in 1991
gerestaureerde gebouw (nu kantoor) is inwendig uitgevoerd in empire-stijl met
bovendeurstukken van A. de Lelie, marmer- en stucwerk van J.J. Martin en marmeren
schoorsteenmantels van de firma P.F. Franzi. De met imitatiemarmer beklede
Erkerzaal of Grote Eetkamer bevat twee kolomkachels (J. le Febvre Caters et fils).
Andere belangrijke vertrekken op de bel-etage zijn de Gouden Zaal met goudgele
zijden bespanningen en de Etruskische Kamer met op de Oudheid gebaseerde
wandversieringen (J. Kamphuysen). Achter de in 1943 heringerichte tuin staat het
koetshuis (Ridderstraat 19-21) uit circa 1780 met zuilenportiek en lantaarn
(toegevoegd 1880).
Een neoclassicistische opzet met geblokt gepleisterde onderbouw hebben de
herenhuizen Nieuwe Gracht 96 (circa 1870; met fronton) en Gedempte Oude Gracht
104 (circa 1870). Vergelijkbaar van opzet maar aangevuld met eclectische elementen
zijn de herenhuizen Schotersingel 1-19 (circa 1880) en Schotersingel 69-75 en 79-85
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(circa 1880). Een aardig ensemble vormen de in 1871-'73 aan gebogen rooilijnen
gebouwde gebouwde eclectische herenhuizen Ripperdapark 11-23 (gepleisterd) en
Ripperdapark 14-30 (ongepleisterd) naar plannen van P. Jung, F.J. Pannekoek en
J.E. Vernout. Andere voorbeelden van eclectische herenhuizen zijn Frans Halsplein
1-10 (circa 1880), met balkons gedragen door vrouwenfiguren, en Dreef 24-30 (circa
1885).
Aan de Wilhelminastraat verrezen tussen 1880 en 1885 herenhuizen in rijk
uitgewerkte eclectische en neorenaissance-stijl, naar ontwerpen van S. Roog (nrs.
1-17, 24-28 en 56-66), A. van der Steur (nrs. 32-50 en 45-67), J.D. Kaakebeen en J.
Bes (nrs. 19-41), en J. Giebels en S. Servellen (nrs. 14-16). Curieus is de houten
geveltop met driepasmotief van het later toegevoegde huis Wilhelminastraat

Haarlem, Woonhuis Kleine Houtstraat 48

18 (circa 1890, J. Wolbers). Ook in de omgeving van de Wilhelminastraat verrezen
herenhuizen in neorenaissance-stijl, bijvoorbeeld Mauritsstraat 1-11 (circa 1885).
Het in 1882 naar een rijk neorenaissance-ontwerp van P. Kleiweg Dyserinck en
A.J.C. van Gemund gebouwde dubbele herenhuis Nieuwe Gracht 5-5a is voorzien
van pilasters met kariatiden. De gebeeldhouwde wapens van belangrijke Hollandse
steden en het provinciewapen (F. Stracké) herinneren aan het gesloopte huis uit 1695,
dat tussen 1823 en 1879 diende als ambtswoning van de commissaris der koningin
in Noord-Holland (daarna het buurpand Huis Barnaart). Tegenover de meer
internationale uitstraling van Nieuwegracht 5 staat de door Van Gemund ontworpen
neorenaissance-gevel van Kleine Houtstraat 48 (1887), waar de vormentaal van de
17de-eeuwse Haarlemse gevels vrij nauwkeurig is nagevolgd. In deze gevel zijn
consoles van een gesloopt 17de-eeuws huis aan de Smedestraat hergebruikt. De pui
is gereconstrueerd in 1977. Het in 1890 gebouwde neorenaissance-herenhuis
Gedempte Oude Gracht 84, dat van 1895 tot 1903 werd bewoond door architect
J.A.G. van der Steur, is voorzien van sluitstenen met koppen en gevelstenen met de
namen van 17de-eeuwse architecten en kunstenaars. Het in de kern uit 1651
stammende herenhuis Spaarne 29 heeft een neorenaissance-gevel uit 1891 met een
hergebruikte laat-18de-eeuwse geblokte deuromlijsting in Lodewijk XVI-vormen.
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Andere voorbeelden van herenhuizen in neorenaissance-stijl zijn Dreef 34-36 (1882),
Spaarne 62 (1888), Nieuwe Gracht 53 (1890, F.G.N. Haitsma Mulier), Nieuwe Gracht
51 (circa 1895, J. van den Ban) en Dreef 4-6 (circa 1895). Opvallend gedecoreerd
in neogotische vormen is het huis Parklaan 1 (circa 1890). De vormgeving van de
etagewoningen Maarten van Heemskerckstraat 1-11 (circa 1900) grijpt terug op de
Willem II-gotiek.
20ste-eeuwse huizen
Een interessant voorbeeld van jugendstil levert het dubbele woonhuis
Koninginneweg 10-10b (circa 1905) voorzien van wit pleisterwerk, rode
baksteenbanden en opvallend gedetailleerde geveltoppen met loggia en balustrade.
Populair in Haarlem rond 1900 was de Engelse landhuisstijl, waarbij de geveltoppen
in pseudo-vakwerk zijn uitgevoerd. Goede voorbeelden hiervan zijn de herenhuizen
Zijlweg 267-271 (circa 1900, J. Stuyt), Kleverparkweg 67-83 (circa 1900, J.A.G. van
der Steur), Linnaeuslaan 8-12 (circa 1905). Bij de herenhuizen Wagenweg 192-204
(1903-'06, W.F. Doeglas) is een combinatie van pseudo-vakwerkgevels met
traditionalistische gevels te zien. Kenmerkend zijn de tweelaagse erkers van de
herenhuizen Kleverparkweg 118-130 (circa 1910). Een mooi ensemble in landhuisstijl
vormen de met pseudo-vakwerktoppen uitgevoerde huizen Oranjeplein 9-13 (circa
1910, P. Kuiper en C. van der Leek) en de met tweelaagse erkers uitgevoerde huizen
Oranjeplein 30-32 (circa 1910, C. van der Leek). Aan hetzelfde plein staan de
herenhuizen Oranjeplein 1-5 (1908, B. Hagen) met ingezwenkte topgevels in Nieuw
Historiserende vormen. Dezelfde elementen vertoont ook de inen uitzwenkende
zandstenen topgevel van de voorm. atelierwoning Spruitenbosstraat 14 (1907) van
de beeldhouwer J.L. Vreugde. De balkonbalustrade op de verdiepingserker is
gebeeldhouwd met voorstellingen van het zaaien, ploegen en oogsten. De met wit
gepleisterde verdieping uitgevoerde herenhuizen Van Hogendorpstraat 2-16 (1913-'15,
L. Eversdijk en C. van der Leek) hebben deels een zuilengalerij met balkon en deels
dakerkers met een driedeling. Een vergelijkbare Nieuw Historiserende detaillering
heeft de dokterswoning Iduna (Stolbergstraat 9; circa 1905, H. Korringa). In
rationalistische vormen ontworpen is het herenhuis Baan 19 (circa 1910, J.A.G. van
der Steur).
Tot de late voorbeelden van neorenaissance behoren de herenhuizen Kleverparkweg
62-70 (circa 1905), met schuin weglopende rooilijn en een hoektorentje met koperen
spits, en Schotersingel 67 (1906) met de gevelsteen ‘De Nieuwpoort’. De in
vroeg-17de-eeuwse vormen herbouwde gevels van Warmoesstraat 2 en 4 (circa
1904, J.A.G. van der Steur) geven een aardig beeld van de restauratie-opvattingen
van die
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tijd. Warmoesstraat 4 heeft een hergebruikte gevelsteen met voorstelling van de
Verloren Zoon (1605). Een combinatie van chaletstijl- en jugendstil-elementen
vertonen de herenhuizen Kleine Houtweg 23-31 (circa 1910). De twee blokken
zakelijk-expressionistische middenstandswoningen Crayenesterlaan 41-47 en 57-63
(1923-'24, Joh. Brouwer en J.C. Brand jr.) waren een experimenteel bouwproject
met holle betonstenen; de wit geschilderde pleisterlaag is vermoedelijk later
toegevoegd. Opvallende expressionistische ontwerpen van A.M.J. Sevenhuijsen zijn
het huis Zomerluststraat 15 (1924), met een naar boven schuin uitlopende houten
balustrade op de overgang naar het geknikte dak, en de voor dokter R.C. Venema
gebouwde dokterswoning Julianastraat 11 (circa 1925). De praktijkruimte met
röntgenkamer, laboratorium en spreekkamer bevond zich in het voorste gedeelte met
de opvallende schoorsteen; het woonhuis was aan de achterzijde.
Villa's. De bolwerken aan de noordzijde van de oude stad werden naar plannen
van J.D. Zocher jr. in 1821-'22 veranderd in een parkachtige wandeling. Vanaf 1865
kwamen hier aan de randen villa's tot stand, onder andere naar plannen van L.P.
Zocher. Na 1870 zijn de bolwerken door L.P. Zocher aangepast en na 1900 door
L.A. Springer. De voornamelijk tussen 1865 en 1870 tot stand gekomen
villabebouwing op het Statenen Prinsen Bolwerk bestaat uit villa's in eclectische
vormen, zoals Prinsen Bolwerk 1-11, waarbij de later toegevoegde nrs. 5-7 (1891)
neorenaissance- en chaletstijl-elementen vertonen. Tot

Haarlem, Herenhuizen Kenaupark 15-33

dit villa-ensemble behoren verder de eclectische villa's Kennemerplein 1 en 3 (circa
1870) en de met een torenachtig hoekvolume uitgevoerde dubbele villa Staten Bolwerk
3-5. De nu kleurig geschilderde eclectische villa Staten Bolwerk 1 (circa 1865) met
zuilenportiek werd gebouwd voor C.J.F. Mirandelle naar ontwerp van A. van der
Linden. Een modern bouwdeel verbindt de sinds 1919 als kantoor gebruikte villa
(gerestaureerd 1980) met het oude koetshuis in chaletstijl.
Op het noordwestelijke bolwerk ontstond het Kenaupark met een aanleg in
landschapsstijl naar ontwerp van J.D. Zocher jr. (1868) en een invulling met
herenhuizen en blokvormige villa's 1867-'80 (G.M. Zeegers, G.W. Breuker, J.W.
Oudshoorn, F.J. Pannekoek). Aan de noordzijde stonden al de met souterrain en hoge
stoep uitgevoerde midden-19de-eeuwse gepleisterde herenhuizen Kenaupark 11-13
en Kenaustraat 1. Aan de oostzijde liet de Nederlandsche Maatschappij voor
Grondkrediet de gepleisterde eclectische herenhuizen Kenaupark 15-33 (1867-'68,
G.W. Breuker) bouwen. Interessant is verder de wit gepleisterde villa Kenaupark 6
(circa 1875) met ingangsportiek en erkeraanbouwen. Het interieur werd in 1938-'39
verbouwd naar plannen van G.Th. Rietveld tot veertien appartementen (zitslaapkamer)
in opdracht van E. van Waveren-Resink, oprichtster van de ‘Flatstichting voor
Vrouwen door Vrouwen’.
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Aan de zuidzijde van de stad kwamen om de oude Haarlemmerhout verschillende
villaparken tot stand. Voor het Frederikspark maakten J.D. en L.P. Zocher al een
ontwerp in 1862, waarna de bebouwing tussen 1864 en 1880 tot stand kwam. Goede
voorbeelden van de hier tussen 1864 en 1880 gebouwde villa's zijn de wit gepleisterde
neoclassicistische villa's Frederikspark 6 (1864, J. van Ek) en Frederikspark 10-12
(1880, J.D. Kaakebeen) met eclectische details. Op basis van een plan van L.P. Zocher
(1873) kwam in 1876-'77 naar ontwerp van A. van der Steur de bebouwing van het
Floraplein tot stand (nrs. 1-28). Deze herenhuizen in sobere eclectische vormen
worden deels nog gedekt door Oegstgeester pannen. In de noordoosthoek staat een
stalgebouw (nr. 25a). Ten noorden van het plein kwam vanaf 1881 het Florapark
tot ontwikkeling met grote villa's in verschillende bouwstijlen. Eclectische vormen
vertonen de gepleisterde villa Florapark 6 (circa 1880) en de villa Florapark 9 (ca.
1885) met haar rijk uitgewerkte ingangstravee en overhoeks geplaatste toren. De
meeste villa's zijn ontworpen in neorenaissance-stijl, zoals Florapark 5 (circa 1880)
en de met torenachtige accenten uitgevoerde dubbele villa Florapark 10-11 (circa
1880). In rijke chaletstijl ontworpen is de villa Florapark 7 (1885, L.P. Zocher) en
pseudo-vakwerkelementen bepalen het uiterlijk van de dubbele villa Florapark 12-13
(1893). Iets jonger is de bebouwing van het nabijgelegen Wilhelminapark, waar
tussen 1898 en 1906 villa's en herenhuizen verrezen in een combinatie van stijlen,
vooral naar ontwerpen van S.J.W. Mons. Karakteristiek zijn de wit gepleisterde villa's
Wilhelminapark 6 en 16-17 (circa 1905). De door J.F.W. Stom ontworpen dubbele
villa Wilhelminapark 10-11 heeft zijwaarts ver doorgetrokken dakvlakken en torentjes
met

Haarlem, Villa Florapark 10-11
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ingezwenkte koepeldaken. Als laatste verrezen de opvallende herenhuizen
Wilhelminapark 18-22 (1906, C. Smink jr.) met portieken, erkers en loggia's in
jugendstil-vormen (hoefijzerbogen) en geveltoppen met pseudo-vakwerk.
In het eerste kwart van de 20ste eeuw werden veel villa's gebouwd in de wijken
Oosterhout en Zuiderhout. Voorbeelden van landhuisstijl, met gepleisterde verdieping
en geveltoppen met pseudo-vakwerk, zijn de dubbele villa's Vijverlaan 2-4 en
Linnaeuslaan 22/Oosterhoutlaan 4 (beide circa 1905). Het ontwerp van het landhuis
De Steenhaag (Zonnelaan 2), dat architect J.B. van Loghem in 1912 voor zichzelf
bouwde als woning met architectenpraktijk, vertoont ook traditionalistische elementen.
De hoektoren aan de Spaarnezijde werd in 1917 toegevoegd. De groene dakpannen
zijn niet oorspronkelijk. Diverse villa's werden ontworpen in Nieuw Historiserende
vormen, zoals de rond 1915 gebouwde villa's Riviera (Vijverlaan 7), Sinnesate
(Oosterhoutlaan 8), Weltevreden (Linnaeuslaan 2), Spaarnelaan 7 (A. Salm) en De
Beuk (Beelslaan 1). Art déco-decoraties vertoont de wit gepleisterde villa Waterlelie
(Zonnelaan 6; 1917-'18), ontworpen door J.B. van Loghem en voorzien van
bouwsculptuur door H.A. van den Eijnde en glas-in-lood door atelier Bogtman. Voor
een reder uit IJmuiden ontwierp J.C. Kramer het landhuis Voor Anker (Zonnelaan
12; 1918) in de vorm van een schip met rieten parabooldak. Het terras kreeg de vorm
van een scheepsboeg. De villa Huize de Brug (Crayenesterlaan 126; circa 1925)
vertoont de invloed van het werk van F. Lloyd Wright. Hetzelfde geldt voor de door
J.B. van Loghem ontworpen en geheel of grotendeels in hout uitgevoerde vierkante
villa's Het Zonnehuis (Scheltemakade 20; 1919-'20), Scheltemakade 1 (1920) en
Golders Green (Crayenesterlaan 13; 1921); de laatstgenoemde werd gebouwd voor
zijn broer F.H. van Loghem.
Ook elders in de buitenwijken van de stad staan interessante villa's. Een mooi
voorbeeld van de combinatie van neorenaissance-stijl met een chaletstijl-geveltop
biedt de villa Nieuw Stadwijk (Wagenweg 66; 1894). Zeer grote panden met forse
torens zijn Raamsingel 2 (circa 1900, J. van den Ban) en de wit gepleisterde villa
Uyt den Bosch (Spanjaardslaan 7; circa 1910). J. Wolbers ontwierp de gepleisterde
villa's Paviljoenslaan 5 (circa 1900), met chaletstijl-elementen, en Lindenhoek (Kleine
Houtweg 109; 1902). De open loggia op een driezijdig uitgebouwde erker bij het
laatstgenoemde voorbeeld is een element dat ook te vinden is bij de door J.F.W.
Stom ontworpen dubbele villa Koninginneweg 108-110 (1899). Late
neorenaissance-voorbeelden zijn de met trapgevels en loggia uitgevoerde villa Zijlweg
263 (circa 1905, J.A.G. van der Steur) en de met toren en trapgevel uitgevoerde villa
Margueritte (Spruitenbosstraat 19; 1908, J. van den Ban). Voorbeelden van villa's
in Nieuw Historiserende vormen zijn Westerhoutpark 32 (1908, J. Wolbers), de villa
Houtrust (Kon. Wilhelminalaan 16; 1910-'11, J.B. van Loghem) met aangebouwde
garage, en de villa Nijenhove (Wagenweg 250-252) met dienstwoning. Het voor
dokter Van Linden Tol als villa met praktijkruimte gebouwde Huize Hildebrand
(Fonteinlaan 11; 1908, J. London) grijpt in detaillering terug op de Lodewijk XIV-stijl.
Het wapen in de geveltop herinnert aan de uitspanning ‘Het Wapen van Amsterdam’
die hier stond en die wordt genoemd in de Camera Obscura. Voorbeelden in
landhuisstijl met pseudo-vakwerk en toren zijn de villa's Zijlweg 265 (circa 1900, J.
Stuyt) en Wagenweg 208 (1908, B. Hagen). Een expressionistisch ontwerp van J.Ph.
Peper is de villa De Cranenburgh (Wagenweg 63; 1928-'29), die de familie
Cranenburgh liet bouwen op het terrein van de buitenplaats Spruitenbosch.
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Hofjes. Het in 1395 door Dirck van Bakenes gestichte hofje De Bakenesserkamer
(Bakenessergracht 66) [70] kreeg zijn huidige vorm in de 17de eeuw. Aan de
grachtzijde geven een poortje met tekstcartouche (1632) en een steeg met achtzijdig
‘knooppunt’ (1756) toegang tot het aan drie zijden met wit gepleisterde woningen
omringde hofje met pomp. In 1663 heeft men één woning verbouwd tot regentenkamer
(met uitbouw). De toegangspoort (circa 1630) aan de Wijde Appelaarsteeg is voorzien
van ionische pilasters en een segmentvormig fronton met tekstcartouche. Het
Brouwershofje (Tuchthuisstraat 8) [71] werd in 1472 gesticht uit de nalatenschap
van Katharina en Jacob Huijge Roepersz en overgedragen aan het Brouwersgilde.
Na de stadsbrand in 1576 werd het hofje herbouwd in 1586 (jaartalankers). In het
midden van de in 1930 en 1987 gerestaureerde woningrij bevindt zich een poort naar
de achterplaats. Het Hofje Van Loo of Gasthuishofje (Barrevoetestraat 7) [72] werd
gesticht in 1489 door burgemeester Symon Pietersz van Loo en overgedragen aan
het St.-Elisabethsgasthuis. De wit gepleisterde 17de-eeuwse woningen liggen om
een naar de straat geopende binnenplaats. De pomp (circa 1770) draagt het
gasthuiswapen. De regentenkamer heeft men in 1843 verbouwd tot twee woningen.
In 1885 zijn drie huisjes gesloopt bij de verbreding van de Barrevoetestraat; deze
zijn vervangen door drie ongepleisterde huisjes op het terrein. Het hofje is rond 1987
gerestaureerd.
Aan de Witte Herenstraat liggen vlak bij elkaar drie vroeg-17de-eeuwse hofjes.
Uit de nalatenschap van de naamgever werd in 1607 het Frans Loenenhofje (Witte
Herenstraat 24) [73] gesticht en in 1609 volgde een uitbreiding in opdracht van proost
Jacobus Zaffius (gedenkstenen). De in 1736 en 1772 (gedenkstenen) herstelde
woningen staan om een rechthoekige binnenplaats, die toegankelijk is via een
maniëristisch poortje met stichterswapen (1625, gerestaureerd 1986). In 1777 werd
een van de woningen verbouwd tot regentenkamer met goudleerbehang. Het
naastgelegen Luthers Hofje (Witte Herenstraat 16) [74] werd rond 1615 door Jan
Pompen gesticht bij de nieuwe Luth. kerk op het terrein van het oude
norbertijnerklooster (Witte Heren). Rond 1648 volgde een uitbreiding en in 1804
een ingrijpende verbouwing. De huidige toegang in een vleugel met laat-19de-eeuwse
woningen (Witte Herenstraat 10-20) kwam in 1888 in de plaats van de oude toegang
aan de Magdalenastraat. Van het door het St. Nicolaas- of Koopmansgilde in 1613
gestichte Coomanshofje resteert sinds de sloop in 1871 alleen het toegangspoortje
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Haarlem, Hofje van Wilhelm van Heythuysen

met gebeeldhouwde voorstelling van St. Nicolaas en twee kinderen (Witte Herenstraat
30); het jaartal 1659 op het poortje hoort bij herstel van het hofje. Ook elders in de
stad werden in de 17de eeuw hofjes gesticht, zoals in 1616 het Hofje van Guurtje de
Waal (Lange Annastraat 40; gerestaureerd 1985) [75]. Dit hofje werd in 1661 door
burgemeester Jan de Waal uitgebreid en grotendeels vernieuwd door Anna Cornelia
Hooreman in 1783 (gevelsteen). Het geblokte natuurstenen poortje uit 1616 heeft
een bekroning met wapencartouche en festoenen uit 1661. Het in 1616 uit de
nalatenschap van Catrijn Jansdochter Amen gestichte Hofje In den Groene Tuin
(Warmoesstraat 25) [76] bestaat uit twee rijtjes wit gepleisterde 17de-eeuwse
woningen. Deze waren toegankelijk via een steeg met steegbogen en een poortje aan
de Lange Veerstraat (hersteld 1982). Het huidige hoofdgebouw met tuitgevels,
vensters met deelzuiltjes en gebeeldhouwde koppen

Haarlem, Hofje van Staats

Haarlem, Teylershofje

van oude mannen en vrouwen verrees in 1885 aan de Warmoesstraat naar een
neogotisch ontwerp van G.H. Robbers (gerestaureerd 1978). Toegankelijk via een
smalle steeg vanaf de Botermarkt is het tussen 1618 en 1626 door Jan Bruininck
gestichte Bruiningshofje (Botermarkt 9) [77]. De vroeg-17de-eeuwse woningen aan
de westzijde van de binnenhof zijn gerestaureerd en die aan de oostzijde herbouwd
in 1936-'47 (K. Jonkheid). Het Hofje van Wilhelm van Heythuysen (Kleine Houtweg
135) werd in 1651 ten zuiden van de stad ingericht in het buitenverblijf van de
naamgever. Het toenmalige L-vormige complex met hoger opgetrokken paviljoen
werd in 1756 aan de noordzijde uitgebreid met enkele woningen aan een
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binnenstraatje. Het complex is in fasen gerestaureerd (1965, 1977 en 1985). Het
voorm. O.L. Vrouwe- of St.-Anthoniegasthuis (Klein Heiligland 64) [78] is een wit
gepleisterd complex bestaande uit een hoofdgebouw met midden-17de-eeuwse kern
en een 18de-eeuws aanzicht, en twee rond 1730 toegevoegde lage zijvleugels met
woningen (gerestaureerd eind 20ste eeuw). Het hier vanaf het midden van de 17de
eeuw ingerichte hofje werd door Pieter Teyler van der Hulst een tijd lang onderhouden
tot de bouw van het Teylershofje aan de Koudenhorn in 1787. Daarna liet J. Vervaaren
het oude complex inrichten als hofje van het O.L. Vrouwe- en St.-Anthoniegasthuis,
twee in 1726 samengevoegde laat-middeleeuwse stichtingen. In de 18de eeuw kwamen
verschillende grote hofjes tot stand. Het imposante Hofje van Staats (Jansweg 39)
[79] werd gebouwd in 1730-'33 in opdracht van garenhandelaar IJsbrand Staats naar
plannen van Abraham Klijn met vier vleugels om een binnenplaats. Het hogere
middendeel van de voorvleugel wordt bekroond door een achtzijdige open
klokkentoren (Hendrik de Werff). De natuurstenen pronkrisaliet is voorzien van een
portiek met composietpilasters en een geschulpt fronton met het wapen van de familie
Staats. De gevels van de flankerende bouwdelen tonen door Gerrit van Heerstal
vervaardigde reliëfs die de Barmhartigheid (rechts) en de Liefde (links, met
stichtersportret) voorstellen. De regentenkamers aan weerszijden van de middengang
in het hoofdgebouw bevatten 18de- en vroeg-19de-eeuwse interieuronderdelen,
waaronder schoorsteenstukken (1733-'34, Frans Decker) en behangsels (geel en
groen). Het complex is gerestaureerd in 1988-'91. Het bestuur van het Staatshofje
werd in 1760 samengevoegd met dat van het toen net ingerichte Hofje van Noblet
(Nieuwe Gracht 2) [80], dat in 1758-'60 tot stand kwam uit de nalatenschap van
Leonard Noblet en zijn twee zusters naar plannen van Willem Batelaan of Isaäc
Roussel. Het huis van de familie Noblet op de hoek Nieuwe Gracht/Hooimarkt bevat
(regenten)vertrekken met goudleerbehang en stucplafonds. De woningen van het in
1990-'91 gerestaureerde hofje liggen in vier vleugels om een binnenhof. De zandstenen
pronkrisaliet van de gevel aan de gracht-
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zijde toont het wapen van de familie Noblet en heeft een bekroning met klok. Het
rond 1978 gerestaureerde U-vormige Hofje Van Oorschot (Kruisstraat 44) [81] werd
in 1768-'69 gebouwd uit de nalatenschap van Wouter van Oorschot ter plaatse van
het voorm. H. Geesthuis. Het hoofdgebouw toont boven de ingang een driehoekig
fronton met afgehakt alliantiewapen (nu geschilderd). De regentenkamer heeft een
schoorsteen met de wapens van de families Oorschot en Savary. De binnenplaats
wordt afgesloten door een hek met hardstenen pijlers in Lodewijk XV-vormen,
waarvan twee met vaasvormige ornamenten. Het Remonstrants Hofje (Ursulastraat
16) [82], gesticht in 1774 door Justus en Isabella van Leeuwarden voor alleenstaande
remonstrantse vrouwen (gevelsteen), werd ingericht in het voorm. Ursulaklooster
(gesticht circa 1445). Het laat-middeleeuwse dwarse voorhuis bevat nog restanten
van de kloosterkapel, te weten kruisribgewelven (begane grond) en een hoge
kapconstructie met ribben van een houten tongewelf (circa 1464 (d)). De geblokte
ingangsomlijsting met segmentvormig fronton is 18de-eeuws. Een overwelfde
doorgang (16de eeuw) leidt naar de tweelaagse woningen aan de binnenplaats,
waarvan die aan het einde is voorzien van een driezijdige erkeruitbouw. Uit de
nalatenschap van Pieter Teyler van der Hulst kwam in 1785-'87 naar plannen van
Leendert Viervant het Teylershofje (Koudenhorn 64) [83] tot stand. Het imposante
voorgebouw heeft een grote open Dorische porticus, een driehoekig fronton met
wapen (buitenzijde) en een weelderig opzetstuk met zonnewijzer (binnenhofzijde).
Binnen bevindt zich een betimmerde regentenkamer in Lodewijk XVI-stijl. De
woningen van het rond 1990 gerestaureerde hofje omsluiten een binnenterrein met
hardstenen pomp. Een poortje met zonnewijzer vormt de toegang tot de achterbouw
en de laat-19de-eeuwse woningen aan de Teylerhofjesstraat.
In de 19de eeuw nieuw gesticht uit een fonds van Abraham de Haas is het zogeheten
Guurt Burret's Hofje (Essenstraat 24) [84], gebouwd in 1868-'70 naar een ontwerp
in eclectische vormen van P. Kleiweg Dyserinck. Achter het hoofdgebouw
(Gasthuisvest 31) staan zes symmetrisch geplaatste woningblokken met forse
overhoeks geplaatste schoorstenen. Er werden in de 19de eeuw ook oudere hofjes
(grotendeels) herbouwd, zoals het Wijnbergshofje (Barrevoetestraat 4) [85], gesticht
rond 1662 ter plaatse van de Doopsgez. vermaning ‘De Wijnberg’. Het huidige
eclectische hoofdgebouw en de woningen in de zijvleugels dateren uit 1872. Alleen
de achtervleugel heeft nog een 18de-eeuwse gevel met rijke kroonlijst in Lodewijk
XV-vormen. Het rond 1640 door Jacques van Damme gestichte Zuiderhofje
(Zuiderstraat 12) [86] kreeg bij de herbouw in 1891-'92 naar plannen van A. Salm
een nieuw hoofdgebouw met daktorentje en nieuwe woningen om een binnenplaats
(gerestaureerd 1982-'84).
Woningbouwcomplexen. Voor de woningbouwvereniging ‘Tuinwijk’ ontwierp
J.B. van Loghem in kubistisch-expressionistische vormen de met houten balkons en
terugspringende terrassen met pergola's uitgevoerde middenstandswoningen van
Tuinwijk-Zuid (Tuinwijklaan e.o.; 1920-'22, gerenoveerd 1991-'92). De
gemeenschappelijke binnentuinen worden ontsloten via poortdoorgangen. Het
wijkgebouw Vijverlaan 14 heeft een gevelsteen met de wijknaam
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Haarlem, Tuinwijk-Zuid

en een figurale voorstelling (H.A. van den Eijnde). Kubistische bouwmassa's en ver
uitstekende platte daken kenmerken het door Van Loghem voor de
woningbouwvereniging ‘Rosehaghe’ ontworpen complex Hoofmanstraat e.o.
(1919-'22), waarvan het wijkgebouw met bovenwoning (Hoofmanstraat 12) een
torenachtig accent heeft. Ontwerpen in zakelijk-expressionistische vormen van zijn
hand zijn de woningen Kleverlaan 91-181 (1921) van de woningbouwvereniging
‘Huis ter Kleef’ en het door de gelijknamige woningbouwvereniging gebouwde
complex Tuinwijk-Noord (Kleverparkweg 99-155 e.o.; 1921-'22). Voor de Geref.
woningbouwvereniging Patrimonium kwam in 1918-'23 de Patrimoniumbuurt
(Rozenhagenplein e.o.) tot stand als een wijk met middenstands- en
arbeiderswoningen, enkele winkels en scholen, en de in 2003 afgebrande (Geref.)
Koningskerk (1926-'27, B.T. Boeyinga). De door Tj. Kuipers en A. Ingwersen in
expressionistische stijl ontworpen woningen zijn voorzien van houten
topgevelschotten, geknikte daken en enkele poortdoorgangen. Op enkele plaatsen
zijn gevelsculpturen aangebracht met voorstellingen van vogels (J. de Breukstraat
22-24), de seizoenen (Rozenhagenstraat 16, 28, 36 en 48) en de Kennemer- of
Nieuwpoort (Zocherstraat 79).
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Bij het oude dorp Schoten verrezen in de jaren twintig nog meer
woningbouwcomplexen in expressionistische vormen. Een afwisseling van rode en
gele baksteen vertoont het complex Molijnstraat 1-25 e.o. (circa 1920). De Schotense
woningbouwvereniging Volkshuisvesting liet het complex Kastanjestraat 2-22/5-29
e.o. (1921, Z.D.J.W. Gulden en M. Geldmaker) bouwen, met in het midden van de
H-vormige aanleg een poortgebouw. Aan de noordzijde staat een zuilvormig
monument met symbolische sculpturen van H.A. van den Eijnde (arbeid, geestelijke
ontwikkeling, spel en idealisme). Het voor de coöperatieve woningbouwvereniging
‘Onder Dak’ gebouwde complex Kleverlaan 86-126 e.o. (1921-'23, J.A. Roodenburgh)
heeft een terugliggend middengedeelte met plantsoen. Naar ontwerpen van A.J.C.
Voorvelt kwam de zakelijk-expressionistische bebouwing van het Meidoornplein
e.o. (1923-'24, woningbouwvereniging ‘Eigen Haard’) en het Elzenplein e.o.
(1925-'26) tot stand, beide met afgeronde hoeken bij het plein en met poortdoorgangen
alleen bij het Meidoornplein. Andere voorbeelden zijn de sobere
middenstandswoningen Van Dortstraat 4-90 (circa 1930, H. Tuninga) en
Heussenstraat 12-84 (circa 1930). Opvallend zijn de door de R.K.
woningbouwvereniging ‘St. Jozef’ voor grote gezinnen gebouwde woningen Jan
Gijzenkade 243-297 e.o. (1930-'32, J. van Velsen), waarvan de markante
portiekuitbouwen zijn voorzien van heiligenbeelden.
Naar ontwerpen van A.M.J. Sevenhuijsen verrezen de woningen Verspronckweg
257-323 (1923) in Haarlem Noord, Garenkokerskade 2-46 (circa 1923) ten westen
van de binnenstad en Schalkwijkerstraat 63-113 e.o. (1922-'24) aan de oostzijde van
het Spaarne. Bij deze sober-expressionistische complexen worden steeds twee
woningen met topgevels afgewisseld met woningen waarvan de verdieping met hout
is bekleed. Verder ontwierp hij de etagewoningen Slachthuisstraat 22-58 (1927) met
hun opvallende schoorstenen. In de Slachthuisbuurt bevinden zich verder de
zakelijk-expressionistische woningen Nijlstraat 2-36/3-41 (circa 1925, F.L.
Oostenhoek en J.H. Welsenaar) en het voor de coöperatieve woningbouwvereniging
voor gemeentepersoneel gebouwde complex Hof van Egmond 1-51/2-52 e.o.
(1924-'26, Th.J. Roetering) met tweekleurig metselwerk. In de Amsterdamsebuurt
ligt bij de Oosterkerk het door de Ned. Herv. gemeente gebouwde complex Zomerkade
153-159 e.o. (circa 1930).
De ruïne van Huis ter Kleef of ‘Huis te Schoten’ (Kleverlaan 9, Schoten). Dit
midden 13de eeuw gestichte kasteel begon als een donjon en groeide vanaf circa
1325 in fasen uit tot een compact kasteel. Na de overdracht aan gravin Margaretha
van Kleef in 1403 kwam de benaming Huis ter Kleef in zwang. Alva liet het kasteel
in 1572 opblazen. De omgrachte ruïne bevat muurwerk van de donjon, een
keukenvleugel (begin 14de eeuw), een noordtoren (eind 14de eeuw?), een traptoren
(15de eeuw) en de weermuur van de binnenplaats. Sinds 1715 bezit de stad Haarlem
de ruïne, die in 1910 werd opgenomen in de stadskweektuin (L.A. Springer). Delen
van de ruïne zijn opgehoogd in 1973-'75 en bij nader onderzoek in 1990-'94. Daarna
is het muurwerk grotendeels weer toegedekt met aarde en beplant.
Van de bebouwing op de voorhof resteert een rechthoekig gebouw voorzien van
een achtzijdig traptorentje met ingesnoerde spits. Bij de bouw van het aangrenzende
kantoor voor de sector stadsbeheer (1985) zijn de fundamenten aangetroffen van een
kaatsbaan (circa 1625).
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Huis te Zaanen (Orionweg 1). Deze voorm. ridderhofstad stamt uit de 16de eeuw
of eerder, maar werd na een brand begin 18de eeuw herbouwd en later gepleisterd.
Eind 19de eeuw is het gebouw gerestaureerd door H.P. Berlage.
Paviljoen Welgelegen (Dreef 3) [87]. De uit Schotland afkomstige
koopman-bankier Henry Hope liet dit L-vormige neoclassicistische buitenhuis in
1786-'89 bouwen ter plaatse van de door hem in 1769 gekochte hofstede Welgelegen.
Het ontwerp is waarschijnlijk van Michel Triquetti, marineconsul van Sardinië, en
de bouw werd geleid door Jean Baptiste Dubois. Dit buiten werd in 1808 door koning
Lodewijk Napoleon in gebruik genomen (tot 1810) en later door koning Willem I
ter beschikking gesteld van zijn moeder, de prinses douairière Frederika Sophia
Wilhelmina. Vanaf 1838 herbergde het enkele musea, waaronder vanaf 1871 de
koloniale collectie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van Nijverheid
(in 1926 naar Amsterdam overgebracht). Sinds 1930 is hier het provinciehuis van
Noord-Holland gevestigd (gerestaureerd circa 1989).
De monumentale wit gepleisterde zuidvleugel met souterrain diende als kunstgalerij
voor de collectie van Henry Hope. Het hoge middenpaviljoen met geblokte pilasters
en dubbele dorische en ionische zuilen wordt bekroond door een driehoekig fronton
(met provinciewapen). De gevelbeelden Overdenking en Beschouwing zijn van G.L.
Godecharle uit Brussel, evenals de reliëfvoorstellingen van Handel en de Kunsten.
De flankerende lagere vleugels met geblokte pilasters worden bekroond door een
attiek en eindigen bij hoekpaviljoens met de beeldengroepen Schilderkunst,
Beeldhouwkunst, Architectuur en Muziek (G.L. Godecharle). Vroeger hadden de
zijvleugels gedeeltelijk een lage tweede verdieping (lantaarn). Vóór het gebouw staat
een kopie van de antieke Laokoöngroep (circa 1788, Francesco Righetti). De gebogen
opgangen naar het zuidterras bij de bel-etage worden bewaakt door beelden van
liggende leeuwen. Het empire-tuinhek is uitgevoerd met pieken en fasces. Eenvoudiger
uitgevoerd is de ongepleisterde haakse woonvleugel aan de Dreef. Hier staan twee
18de-eeuwse beelden (geplaatst 1904). Het wit gepleisterde en met dubbele ionische
zuilen uitgevoerde gedeelte in de afgeschuinde binnenhoek (achterzijde) bevat de
hoofdingang.
Het goed behouden interieur in neoclassicistische stijl bevat onder meer een
achtzijdige vestibule, een trappenhuis met brede marmeren trap en diverse rijk
ingerichte vertrekken. De belangrijkste zijn de voorm. Muziekzaal en de hoge
middenzaal van de kunstgalerij (nu Statenzaal). De oorspronkelijk ronde maar later
tot een ovaal verbouwde Muziekzaal met koepel is voorzien van gestucte
bovendeurstukken en wandpanelen, en heeft een fries met door Jacques Kuyper
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beschilderde koperen medaillons. De huidige Statenzaal heeft composiete halfzuilen
en een zwaar hoofdgestel onder een gaanderij. Het hekwerk van de gaanderij toont
gesmede uitbeeldingen van de vrije kunsten en de god Apollo; ankers symboliseren
mecenas Henry Hope. In de zaal hangen acht door Noord-Hollandse gemeenten
geschonken gobelins (circa 1930, W. Arondeus). Diverse interieurstukken in het
gebouw zijn afkomstig uit de voorm. ambtswoning van de commissaris van de
koningin (Huis Barnaart).
Het provinciehuis werd in 1930 uitgebreid

Haarlem, Paviljoen Welgelegen, plattegrond

met een kantoorvleugel aan de Dreefzijde en in 1964 met een noordvleugel (H.T.
Zwiers). De in 1964 heringerichte binnentuin bevat enkele beelden van Francesco
Righetti - Ganymedes, Euterpe (1781) en Eros - en wordt ontsloten door
toegangshekken in Lodewijk XV-stijl (Dreef) en in neoclassicistische vormen
(Paviljoenslaan).
Overige buitenplaatsen. Rondom de Haarlemmerhout en langs het Spaarne
werden in de 17de en 18de eeuw nog meer buitenplaatsen aangelegd. Aan het Spaarne
staat het in 1789 voor de Amsterdammer Jan Ananias Willink gebouwde huis
Buitenrust (Buitenrustlaan 9) naar ontwerp van Pierre Essaie Duyvené. De driezijdige
uitbouw aan het water hoort bij een achtzijdige koepelkamer. Later is het huis in
gebruik genomen als school (20ste-eeuwse aanbouw). Een driezijdig gesloten
erkerkamer heeft ook het 18de-eeuwse wit gepleisterde buitenhuis Vlietsorgh
(Buitenrustlaan 29), dat zijn huidige aanzien met empire-motieven rond 1800 kreeg
in opdracht van H.P. de Pauw. Prinses Frederika Louise Wilhelmina gebruikte het
van 1814 tot 1819 als zomerhuis naast Paviljoen Welgelegen, vanwaar de bijnaam
‘Het Kleine Paviljoen’. Dit in 1955-'58 (Y. Kok) gerestaureerde huis heeft een rijk
interieur. Uit circa 1860 dateert het bijgebouw Buitenrustlaan 31 (gerestaureerd
1966). Iets zuidelijker ligt nabij het Spaarne de rond 1632 door de Amsterdamse
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burgemeester Jan Cornelisz Geelvinck gestichte hofstede Oosterhout (Oosterhoutlaan
19). Het diverse keren verbouwde en wit gepleisterde buitenhuis is later in gebruik
genomen als schoolgebouw en daartoe uitgebreid. De houten tuinkoepel staat nu op
het terrein van het Doopsgez. bejaardenhuis. Aan de westelijker gelegen Kleine
Houtweg staat het sobere 18de-eeuwse buitenhuis Vredenburgh (Kleine Houtweg
113). Het naastgelegen houten tuinpaviljoen (Kleine Houtweg 119) uit 1801 behoorde
tot de buitenplaats Bellevue en werd ontworpen door Abraham van der Hart met
neoclassicistische en empire-elementen voor Maria Hoofman.
Aan de westzijde van de Haarlemmerhout staan de buitenhuizen langs de
Wagenweg. Het wit gepleisterde Huis Zomerlust (Wagenweg 65) bestaat uit een
18de-eeuwse vleugel (parkzijde) en een 19de-eeuwse voorbouw in neoclassicistische
vormen (circa 1860). Terzijde staat een koetshuis. Op de 17de-eeuwse buitenplaats
Eindenhout liet de Amsterdammer George Gerard Lans in 1793-'94 het
neoclassicistische buitenhuis Eindenhout (Wagenweg 242) bouwen.
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Haarlem, Buitenhuis Eindenhout

Pierre Essaie Duyvené ontwierp dit huis met zijn forse composiete zuilengalerij en
zijn bekleding met grenen delen die natuursteenwerk suggereren. De bijnaam ‘Huis
met de Beelden’ dankt het aan de twee marmeren sfinxen die Jacob Temminck in
1810 liet plaatsen. De hoofdingang (tuinzijde) wordt geflankeerd door korte
zijvleugels in aangepaste bouwstijl (1866, L.P. Zocher). Het in 1973-'77 (W.L. van
Oostrum) gerestaureerde huis bevat nog diverse oude interieurelementen. In de
landschappelijke parkaanleg staat een in beton uitgevoerde (vervallen) ronde
theekoepel met ionische zuilen, opgetrokken in 1915 voor H.A. van Odyck door de
firma Rooker & Agterberg. Verder is er een achtzijdige houten theekoepel met
ingezwenkt tentdak. Het naastgelegen buiten Vredenhof (Wagenweg 244) is ontstaan
uit een 17de- of vroeg-18de-eeuwse hofstede en werd in de 19e eeuw verbouwd,
gepleisterd en uitgebreid. Het huis heeft een ingangspartij met dubbele ionische
zuilen en aan de straat een driezijdige erkeruitbouw op korte zuilen. Achter het huis
staat een wit gepleisterd bijgebouw.
Winkels. Goede voorbeelden van neoclassicistische winkelpuien zijn te vinden
bij Koningstraat 9 (ca. 1875) en Warmoesstraat 6-8 (ca. 1883). De wit gepleisterde
eclectische gevel van het winkelpand Lange Veerstraat 8 (circa 1875) is rijk
gedecoreerd met pilasters en colonnetmotieven. Een rijke eclectische winkelpui met
medaillons en getoogde etalages bezit Krocht 6 (circa 1880). Andere voorbeelden
van winkelpuien in eclectische vormen zijn te vinden bij Lange Veerstraat 14 (1890,
A. en J.A.G. van der Steur), Warmoesstraat 24 (1890, A.F. Capteyn), Smedestraat
16 (1891, J.H. Welsenaar) en het hoekpand Barteljorisstraat 1 (1898, A.F. Capteyn);
een nadruk op neogotische elementen vertoont de eclectische pui van Warmoesstraat
12 (1900, C.L.M. Robbers).
In een zeer geprononceerde neorenaissance-stijl uitgevoerd is het nu als
horecagelegenheid gebruikte woon- en winkelpand Lange Veerstraat 23 (1889, G.H.
Möller) met hardstenen pui. Interessante voorbeelden in neorenaissance-stijl zijn
verder de banketbakkerij Warmoesstraat 7 (1889), de winkels Grote Houtstraat 4
(1891, S. Roog en J. van den Ban; gewijzigd 1905), Barteljorisstraat 10 (1891) en
Barteljorisstraat 13-17 (1891, J.A.G. van der Steur; pui 1931), de met fraai portiek
uitgevoerde winkelpui van Grote Markt 23 (1892, J.H. Welsenaar), het voor
schoenenmagazijn L.F. Keyser gebouwde pand Lange Veerstraat 32 (1893, J.H.
Welsenaar) en het winkelpand Barteljorisstraat 23 (circa 1895, pui gewijzigd). Het
met een neorenaissance-trapgevel uitgevoerde winkelpand Zijlstraat 25 (1887) heeft
een jongere winkelpui (1899, J. London) met neogotische motieven, stalen puibalk
en boven de deur gesneden panelen. Neorenaissance-elementen vertoont de tweelaags
winkelpui van Zijlstraat 94 (1904, J.H. Welsenaar). Opmerkelijk is de neogotische
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gekanteelde gevel van Grote Houtstraat 163 (circa 1900; pui vernieuwd), waaraan
de reliëfs met bloemdecoraties de invloed van de jugendstil verraden. Het met
trapgevel, hoektoren en gevelbeeld (J.L. Vreugde) uitgevoerde hoge hoekpand
Zijlstraat 29 (1903, J. London) vertoont rationalistische elementen.
De winkel Anegang 30 (1897, W.F. Doeglas) heeft als jugendstil-kenmerken gele
verblendsteen brede geschakelde vensters en een portiek met gebogen etalages. De
voor H.J. Brakenhoff gebouwde bakkerij Koningstraat 37 (1900, J. London) heeft
het winkelinterieur behouden, alsmede de pui met zweepslagornamenten en een
bakkersfiguur als sluitsteen. Het in neorenaissance-vormen opgetrokken warenhuis
De Zon (Korte Veerstraat 1-5) werd in 1899 gebouwd voor de firma J. Sabelis & Co.
en in 1909 verbouwd voor Vroom & Dreesmann. De bij de hoek tweelaagse winkelpui
met grote etalages en jugendstil-elementen (P. Kleiweg Dyserinck) is toen
aangebracht. De nu als café dienende voorm. vishandel Riviervismarkt 13-15 (1905,
J. van den Ban) heeft een interieur met jugendstil-elementen en een
neorenaissance-trapgevel met erker en gevelsteen (met vis). Van den Ban ontwierp
ook het woon- en winkelpand Barteljorisstraat 18 (circa 1910). De gebogen erkers
boven de (gewijzigde) pui hebben tegelbanden met aanduidingen van het assortiment.
Voor de coöperatieve winkelvereniging ‘Eigen Hulp’ ontwierp Van den Ban het
woon- en winkelpand Zijlstraat 56-58 (1913). De deels in graniet, deels in zandsteen
uitgevoerde gevel is voorzien van jugendstil-decoraties en reliëfs. Om de hoek had
deze coöperatie ook een bakkerij en expeditiegebouw (Gedempte Oude Gracht 1a-3;
circa 1910). Een gebogen verdiepingserker en een pui met draakachtige sculpturen
heeft de banketbakkerij Grote Houtstraat 173 (1910, J.C. van den Berg). Het portiek
bevat in glas uitgevoerde reclameplaten voor chocolade.
De firma Jamin liet het hoekpand Grote Houtstraat 73 (1920, J. Miedema) bouwen
met neobarokke terracottadecoraties en blauw-groen verglaasde tegels. Art
déco-vormen vertoont het winkelpand Grote Houtstraat 31 (circa 1920, J. van
Teeffelen), waarvan de betegeling van de tweelaags pui met bovenetalage is geleverd
door de fabriek ‘De Porceleyne Fles’. De voorm. kruidenierswinkel van De Gruyter
Zijlweg 42 (circa 1920) heeft een blauw-groen betegelde pui-omlijsting in art
déco-vormen. Het interieur bevat tegelwanden met voorstellingen van handelswaar.
Uit de jaren twintig dateren verder de manufacturenwinkel Anegang 25 (1922, J.P.A.
Nelissen) met tweelaagse winkelpui, en de expressionistische pui van Kruisstraat 6
(1928; J.C. Slagter) met daarop het bouwjaar van de pui en het stichtingsjaar van de
toen in het pand gevestigde apotheek (1744). Het warenhuis
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Haarlem, Warenhuis Vroom & Dreesmann (1993)

Vroom & Dreesmann (Grote Houtstraat 70) [88] kwam in 1930-'34 tot stand naar
een expressionistisch ontwerp van J. Kuyt met art déco-elementen. De gevels van
dit zevenlaagse gebouw zijn verlevendigd met speklagen en strak gedetailleerde
horizontale vensterreeksen. De centrale vide met lichtkoepel is na 1960 dichtgezet.
De aan de westzijde ingebouwde drogisterij A.J. van der Pigge - die niet wilde wijken
voor het warenhuis - heeft een winkelpui en interieur uit 1849. Opmerkelijk modern
is de gestileerde gevel met harmonicavormige verdiepingserkers van de voorm.
meubelmakerij Ridderstraat 20 (1924), ontworpen door J.B. van Loghem voor de
firma Th.J. van Zutphen, met wie Van Loghem ook samenwerkte voor
meubelontwerpen.
Het veilinggebouw van de ‘Oprechte Veiling Haarlem’ (Bilderdijkstraat 1a) is
een sober gebouw uit 1917. De hoger opgaande veilinghal wordt gedekt door een
zadeldak met lichtkap en is voorzien van loges.
Sociëteiten. Het voorm. gebouw van de sociëteit Trou moet Blycken (Grote
Houtstraat 1) [89] verrees in 1879-'80 naar een neoclassicistisch ontwerp van A.J.
van Beek. De sociëteit, die haar naam ontleende aan de spreuk van de rederijkerskamer
‘De Pellicanisten’ (gesticht 1503), vertrok in 1922 naar Grote Houtstraat 115. De
verdieping is in 1992 verbouwd tot dependance van Frans Halsmuseum (Kees
Verwey-hal). Bij de Haarlemmerhout ten zuiden van de stad staat de voorm.
buitensociëteit Dreefzicht (Fonteinlaan 1; circa 1840) van ‘Trou moet Blijcken’. Dit
wit gepleisterde

Haarlem, Sociëteit Trou moet Blycken
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Haarlem, Winkel Ridderstraat 20 (1993)

neoclassicistische paviljoen is voorzien van pilasters met (palmet)kapitelen (gewijzigd
1964 en later). Ontworpen in Nieuw Historiserende vormen is de sociëteit Vereniging
(Zijlweg 1; 1922, J. van den Ban) [90].
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Haarlem, Verzekeringskantoor De Vrijwillige Liefde Beurs

Horeca en verenigingsgebouwen. In 1881 begonnen de broers J.O. en H.
Brinkmann in Grote Markt 11 een horecagelegenheid, die door latere aankopen
uitgroeide tot een horeca- en zalencomplex (tot 1970) dat bijna het hele bouwblok
omvatte. Bij de vernieuwing van de achterliggende bebouwing (1978-'82) is de
onderpui van Grote Markt 11 vernieuwd en werd ze de toegang tot de winkelpassage
‘Brinkmann’. Het huidige café-restaurant Brinkmann (Grote Markt 13) [91] was van
1907 tot 1970 onderdeel van het Brinkmann-complex. Ter plaatse was in de 17de-19de
eeuw het koffiehuis en logement ‘De Kroon’ gevestigd en vanaf 1871 een
gelijknamige sociëteit. De door J.F.W. Stom ontworpen rijke neorenaissance-gevel,
geïnspireerd door de tegenovergelegen vleeshal van De Key, kwam in 1902 tot stand
bij de verbouwing van de sociëteit tot café-restaurant. In Nieuw Historiserende
vormen ontworpen is het gebouw van de Vereniging van Huisvrouwen
(Berkenrodestraat 9; 1912), dat is voorzien van een decoratieve erkerbekroning en
een gevelsteen. Rationalistische elementen vertoont het met gevelsteen en
mozaïektegels uitgevoerde gebouw Zang en Vriendschap (Jansstraat 74; 1915) [92].
Militaire tehuizen. Een trapgevel in neorenaissance-stijl en een houten onderpui
met beeldsnijwerk en gebrandschilderde vensters met provinciewapens heeft het
voorm. militair tehuis Jansweg 34 (1903, J. London) [93]. De Koninklijke Nederlandse
Bond van Oud-Onderofficieren Haarlem en omstreken liet het als een villa met
hoektoren ogende pand Schouwtjeslaan 63 (circa 1905) oprichten voor de
schietvereniging Generaal van Merlen (gevelsteen). Voor de R.K. Militairen
Vereeniging is het voorm. militair tehuis Zoetestraat 14 (1911) [94] gebouwd in gele
steen met zachtrode decoraties.
Badhuizen. Een opvallende dakopbouw en decoraties in gele steen heeft het
voorm. Tweede Volksbadhuis (Leidseplein 49; 1902, S. Roog en J. van den Ban),
waarvan de uitbouw met volks- en kinderbaden is gesloopt. Het voorm. Derde
Volksbadhuis (Schotersingel 8; circa 1915) is ontworpen met rationalistische
elementen.
Het openluchtzwembad ‘De Houtvaart’ (Piet Heinstraat 12) kwam in 1927 tot
stand naar plannen van de Dienst Openbare Werken, met een opvallend kubistisch
entreegebouw.
De bioscoop ‘Cinema Palace’ (Grote
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Houtstraat 111-113) [95] kwam in 1929-'30 tot stand naar een
zakelijk-expressionistisch ontwerp van K.J. Aanstoot. Interieur en pui zijn in 1990
vernieuwd.
Verzekeringskantoren. Het voorm. kantoor van de in 1719 opgerichte
begrafenisverzekering of ‘begrafenisbos’ De Vrijwillige Liefde Beurs (Korte
Begijnestraat 14) [96] heeft een eclectische gevel uit 1870 met verhoogd middendeel.
De maatschappij is in 1952 gewijzigd in ‘De Onderlinge van 1719’. Het buurpand
(nr. 16) diende als conciërgewoning. Door verbouwing van een 18de-eeuws pand
ontstond in 1900 het voorm. kantoor van de Algemene Noord-Hollandsche
Maatschappij van Levensverzekering (Spaarne 48) [97] naar een jugendstilontwerp
van J. van den Ban. Het portiek van de hardstenen onderpui bevat een
reclametegeltableau vervaardigd door tegelbakkerij ‘De Distel’. Het voorm. kantoor
van de Tweede Hollandsche Maatschappij van Levensverzekering (Kruisweg 70)
[98] werd in 1902 naar ontwerp van J. van den Ban gebouwd als kantoor voor de
melkinrichting ‘Hartelust’ en in 1918 in aangepaste stijl verhoogd bij de verbouwing
tot ver-
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zekeringskantoor. Het in rationalistische vormen en jugendstil-elementen uitgevoerde
pand heeft diverse tuitgeveltjes en een hoektoren.
Overige kantoren. Het laat-19de-eeuwse kantoorgebouw Zijlstraat 76 (nu deels
winkel) is een neorenaissance-ontwerp van F.G.N. Haitsma Mulier in rode
verblendsteen. Het voorm. kantoor van het Haarlems Dagblad (Grote Houtstraat 93)
[99] kwam in de jaren twintig tot stand naar een expressionistisch ontwerp met art
déco-elementen en is voorzien van een torenachtige middenpartij met koperen tentdak.
Banken. Een zandstenen gevel in rijke Nieuw Historiserende vormen bezit het
door J. van den Ban ontworpen voorm. bankgebouw van Brinkman & Co. (Zijlstraat
78-80; 1913, gemoderniseerd 1964) [100]. Het gebouw van de voorm. Nationale
Bankvereeniging (Zijlstraat 47; 1919-'20, gemoderniseerd 1986) [101], nu Rabobank,
is een expressionistisch ontwerp van H.F. Mertens en heeft een ronde hoektoren met
geknikt koepeldak en oriëntaliserende decoraties.
Pakhuizen. Het gerestaureerde pakhuis 't Wapen van Gelderlandt (Spaarne 96)
[102] werd in 1612 gebouwd, waarschijnlijk als onderdeel van een bierbrouwerij.
De later afgetopte voorgevel met grote en kleine rondboogpoort en drie lagen
rondboogvensters is voorzien van zandstenen blokken en decoraties. Uit de eerste
helft van de 17de eeuw stamt ook het hoge pakhuis Spaarnwouderstraat 19, waarvan
de in de 19de eeuw wit gepleisterde gevel vier rijen pakhuisramen heeft boven een
woongedeelte met tussenverdieping (gerestaureerd 1975-'76, P. van der Sterre). Dit
pakhuis hoorde bij het achterliggende mouthuis van de brouwerij 't Zeepaert (later
De Bastert Pijp), gevestigd in het hoge pand Korte Spaarne 15 met 18de-eeuwse
gevel. Uit de 17de eeuw dateren verder het gerenoveerde pakhuis Bakenessergracht
42 uit 1692 (jaartal dorpel) en mogelijk ook het (boter?)pakhuis De Hoop (Botermarkt
26) met gerestaureerde kruisvensters. Ondanks de recent aangebrachte datering ‘1660’
is de schoudergevel met hijstravee van het pakhuis Burgwal 111 (gerestaureerd
1978-'80, M. van der Werf) waarschijnlijk 18de-eeuws.
Het grote graan- en meelpakhuis Bakenessergracht 71 [103] met een gevel in
rondbogenstijl verrees in 1876 ten behoeve van de achtergelegen voorm. Haarlemsche
Brood- en Meelfabriek. Binnen rusten de zware balkenvloeren op ijzeren kolommen
(verbouwd 1990). In 1884 verrees Korte Begijnestraat 15-17 als wijnpakhuis Korte
Begijnestraat 15-17; de sluitsteen van de poort toont een druiventros. Het
carré-vormige vierlaags magazijn van de H.IJ.S.M. (Kinderhuissingel 4-6) [104]
verrees in 1895 naar ontwerp van R. van Hasfelt. Goederenwagons konden via een
draaischijf naar binnen gereden worden om de goederen vanuit de binnenplaats naar
de vleugels binnen te brengen. Het magazijn is verbouwd tot wooneenheden
(Olympia).
Windmolens. Om de stad en in de buitenwijken staan enkele poldermolens.
Vermoedelijk in de tweede helft van de 17de eeuw gebouwd is de met hout beklede
wipmolen De Stoop (Heussensstraat ong.), die de Schoter Veenpolder bemaalde. De
Veerpolder ten oosten van de stad werd bemalen door de molen De Veer (Oudeweg
1; 1701, na brand herbouwd 2003). Aan de Ringvaart staan twee poldermolens: De
Vijfhuis (Vijfhuizen ong.; 1871) van de Vijfhuizerpolder en De Hommel (Hommeldijk
ong.; 1879, gerestaureerd 1972) van de Vereenigde Groote en Kleine Polders. De
drie laatstgenoemde molens zijn achtkante grondzeilers met een met riet gedekte
romp en kap. De aan het Spaarne bij Schalkwijk gelegen zaagmolen De Eenhoorn
(Jaagpad ong.) is een mogelijk laat-18de-eeuwse paltrokmolen (gerestaureerd circa
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1992). Ernaast staan loodsen van de voorm. elektrische zagerij Sneeboer (1925) bij
een balkenhaven. Aan het Spaarne staat verder korenmolen De Adriaan
(Papentorenvest 1-1a) [105]. Deze stellingmolen met houten romp op hoge bakstenen
onderbouw werd in 1778 gebouwd, brandde af in 1932 en is vervolgens in 2001
herbouwd.
Het voorm. drukkerijcomplex Enschedé (Klokhuisplein 1-9) [106] ontstond uit
een in 1761 door Johannes Enschedé in enkele panden aan de Coolmarkt (nu
Klokhuisplein) ingerichte drukkerij. Het door zijn vader Izaak gestichte bedrijf aan
de Grote Houtstraat werd hiermee uitgebreid en later werden alle bedrijfsonderdelen
hier geconcentreerd (circa 1820). Het 18de-eeuwse herenhuis Damstraat 1 diende
als woonhuis van de familie Enschedé en werd in 1891 uitgebreid met het hoekpand
Klokhuisplein 9 (1891; F.G.N. Haitsma Mulier). Na het vertrek van de familie
Enschedé in 1906 naar het buiten Ipenrode (Heemstede) werden deze panden
ontvangstruimte en bedrijfsmuseum. Achter de pleinbebouwing ontstond in de tweede
helft van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw een gebouwencomplex dat
vrijwel het gehele bouwblok tussen Klokhuisplein, Damstraat, Nauwe Appelaarsteeg
en Wijde Appelaarsteeg omvatte. Hier werden waardepapieren en postzegels gedrukt
en was vanaf 1913 een offset-drukkerij gevestigd (de eerste in Nederland). Ook aan
de noordzijde van de Wijde Appelaarsteeg werden bedrijfsonderdelen gevestigd,
waaronder het Chemez-gebouw (Chemigrafie Enschedé & Zn) uit 1938, waar clichés
werden gemaakt. Vanaf 1965 is het bedrijf in fasen verplaatst naar het industrieterrein
De Waarderpolder, hetgeen rond 1990 is afgerond. De bedrijfspanden achter de
bebouwing aan het Klokhuisplein/hoek Damstraat zijn na 1990 gesloopt ten behoeve
van het nieuwe gerechtsgebouw ‘De Appelaar’ (H.J. Henket architecten) met
ondergrondse parkeergarage (gereed 2005). De behouden gevelwand aan het plein
bestaat uit verschillende bouwdelen uit de 17de-19de eeuw, met in het midden de
18de-eeuwse Wagenpoort, die de toegang vormde tot een binnenstraat. Op deze poort
heeft men in 1918 naar plannen van D.E.L. van den Arend de Klokhuistoren herbouwd
volgens het model van een in 1804 gesloopte 15de-eeuwse voorganger, waarin enkele
klokken van de St. Bavo hingen.
Overige bedrijfsgebouwen. Boven de deur van het 18de-eeuwse pand
Antoniestraat 13 zit een gevelsteen ter ere van het 200-jarig bestaan van de Oprechte
Haarlemmerolie Fabriek van C. de Koning Tilly (1696-1896). De fabriek wordt ook
genoemd op het uithangbord en verder op de onderpui van Spaarne 43, een in de
kern 17de-eeuws pand met 18de-eeuwse
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Haarlem, Cacao- en chocoladefabriek Droste (1993)

klokgevel (gerestaureerd 1955-'57, W.J. Peereboom). De voorm. Fabriek der Oprechte
Haarlemmerolie Gebr. Waaning (Doelstraat 13; circa 1910) [107] bestaat uit een
kantoorgedeelte met achtzijdige hoektoren (Doelstraat) en een bedrijfsgedeelte (Lage
Raamstraat).
Aan weerszijden van het Noorder Buiten Spaarne vestigden zich vanaf de 19de
eeuw verschillende grote bedrijven. Op de westoever lag de scheepswerf Conrad,
waarvan alleen de directeurswoning Spaarndamseweg 118 (circa 1885) is behouden.
Aan de Paul Krugerkade staan de gebouwen van de chocoladefabriek Union (Paul
Krugerkade 45) met kantoor en expeditiegebouw (1902, J.J. van Noppen) en
daarachter een bedrijfshal met sheddaken en schoorsteen. Er vlakbij staat een voorm.
koekfabriek naar een rationalistisch ontwerp van J. van den Ban (circa 1910). Op de
oostoever bevindt zich de voorm. cacao- en chocoladefabriek Droste (Harmenjansweg
129), nu Dutch Cacao and Chocolate Company. De hier in 1890 gevestigde fabriek
kreeg in 1911 een branderij naar plannen van J. van den Ban - het lagere bouwdeel
met topgevel en toren - en in 1929-'30 een blokvormige vijflaagse uitbreiding met
hoektoren naar plannen van J.J. van Noppen. Op de (verhoogde) toren aan het Spaarne
toont een groot tegeltableau het fabrieksbeeldmerk met ‘Droste-effect’. In 1961
volgde nog een uitbreiding naar plannen van W.P. van Harreveld. Van het
aangrenzende voorm. Energiebedrijf Haarlem (Harmenjansweg 131), ingericht in
1900 en later uitgebreid, zijn enkele bedrijfsgebouwen behouden. Iets noordelijker
ligt de voorm. Haarlemsche Machinefabriek v.h. Gebr. Figee (H. Figeeweg 1) met
een kantoorgebouw in sobere kubistisch-expressionistische vormen (1927) en twee
gerenoveerde fabriekshallen (1914-'15).
Ten zuiden van de spoorlijn naar Amsterdam strekt zich het gebouwencomplex
uit van de N.S. hoofdwerkplaats Haarlem (Oudeweg 6), nu Revisiebedrijf Haarlem.
Na de bouw van het station op de huidige plek werd het ‘Oude Station’ uit 1839 in
1844 de centrale werkplaats van de H.IJ.S.M., later de Nederlandse Spoorwegen.
Vooral vanaf 1862 zijn de nodige gebouwen toegevoegd. Sinds de ingrijpende
modernisering vanaf 1985 heeft men de meeste gebouwen geheel of deels vernieuwd.
Goed behouden is de zogeheten lichterij (1899) in de oostpunt van het driehoekige
bedrijfsterrein.
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Een groot bedrijfscomplex elders in de stad is het voorm. openbaar slachthuis
(Oorkondelaan 1), ingericht in 1906-'07 naar plannen van gemeentearchitect L.C.
Dumont met een kantoor, diverse dienstgebouwen en enkele dienstwoningen (deels
gerenoveerd). Interessante bedrijfsgebouwen in expressionistische vormen zijn het
voorm. glas-in-loodatelier W. Bogtman (Zuider Emmakade 45; 1917, toegeschreven
G.F. la Croix) en de voorm. brood- en banketfabriek van de coöperatie Vooruitgang
(Mr. Cornelisstraat 7; 1927, A.M.J. Sevenhuijsen). Meer functionalistisch van vorm
is het met stalen ramen uitgevoerde kantoor en magazijngebouw voor de Kon.
Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia (Gonnetstraat 26; 1936-'37, A. Baart)
[108].
Bruggen. Over de Nieuwe Gracht liggen twee laat-19de-eeuwse gietijzeren bruggen
met ijzeren hekwerken en lantaarns, te weten de Kruisbrug (Kruisstraat) [109] en de
Nassaubrug (Nassaulaan) [110]. Verder zijn er twee rond 1930 in staal en natuursteen
uitgevoerde bruggen, de Manegebrug (Kinderhuisvest) [111] en de Jansbrug
(Jansstraat) [112]; de laatste is voorzien van beeldhouwwerk met het stadswapen
(Th. van Reijn). Het Spaarne heeft twee ijzeren draaibruggen, de ongelijkarmige
Melkbrug (1886, gieterij ‘De Prins van Oranje’) [113] en de gelijkarmige
Catharijnebrug (1902-'03, Kon. Ned. Grofsmederij; gerenoveerd 2000) [114] met
brugwachtershuisje. Verder wordt het Spaarne ter hoogte van de Bakenessergracht
gekruist door de Gravestenerbrug [115], een in traditionele vormen uitgevoerde
dubbele ophaalbrug (1950, J.J. Fuykschot). Aan de zuidzijde van de binnenstad ligt
over de Gasthuisvest de Grote Houtbrug (1929-'30) [116], uitgevoerd in gewapend
beton en baksteen en voorzien van de beelden van
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Frans Hals en Lieven de Key (H.A. van den Eijnde). Over de Leidsevaart aan de
westzijde van de binnenstad liggen vier laat-19de-eeuwse gietijzeren bruggen met
ijzeren hekwerken en lantaarns, van noord naar zuid de Zijlbrug (1881-'82, J. Leijh)
[117], de Prins Hendrikbrug (1884, gieterij ‘De Prins van Oranje’) [118], de
Leidsebrug (1880-'81, gieterij Figee) [119] en de voor de tram naar Zandvoort
aangelegde Emmabrug (1899) [120].
Het station (Stationsplein 5-11) [121] werd in 1905-'08 gebouwd voor de
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.) naar een ontwerp in
rationalistische stijl met jugendstil-elementen van D.A.N. Margadant, ter vervanging
van een stationsgebouw uit 1867 (eerste station 1842). Het front wordt gevormd door
twee in omvang verschillende gebouwen (ingang en uitgang) met daartussen een
rijtuigoverkapping. De door vierkante torens geflankeerde middenpartij van het brede
ingangsgebouw heeft een groot halfrond venster en een reliëfvoorstelling van Victoria.
De met houten netgewelf overdekte ingangshal is versierd met tegeltableaus
voorstellende Industrie en Landbouw (firma Rozenburg). Betegelde onderdoorgangen
met troggewelven op stalen liggers leiden naar het eilandperron. Daarop staan drie
in jugendstil-vormen uitgevoerde gebouwen met wachtkamers en de restauratie;

Haarlem, Station (1993)

het houten seinhuis op het westelijke blok werd in 1915 toegevoegd. De
perrongebouwen zijn versierd met tegeltableaus van de firma's Rozenburg en
Goedewaagen. Het houtsnijwerk is van Jac van den Bosch. Er zijn ook tegeltableaus
ter ere van 100 jaar spoorwegen en het eeuwfeest van de Haarlemse stationskruiers
(1939). Aan de noordzijde is in 1952-'53 een extra perron toegevoegd (K. van der
Gaast).
Het station heeft een gecompliceerde perronoverkapping (1908), ontworpen door
H.W.M. Werker en vervaardigd door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en
Spoormaterieel te Amsterdam. De afwisselend lage en hoge beuken van de
overkapping zijn opgebouwd met stalen vakwerkboogspanten. De enkele
overkappingen aan de uiteinden zijn voorzien van luifels.
Bij de verhoging van het spoor rond 1905 zijn spoorwegviaducten aangelegd over
de Jansweg, de Kruisweg en de Kinderhuissingel. De ronde ijzeren kolommen van
deze viaducten hebben achtzijdige basementen en kapitelen.
Het voorm. haltegebouw van de Haarlemmermeerlijn (Diakenhuisweg 274),
opgetrokken rond 1912 met chaletstijl-elementen, draagt de tekst ‘Rijksstraatweg’.
De spoorlijn is in 1936 opgeheven
Gedenktekenen. In het ter plaatse van de voorm. Hortus Medicus (1721 tot 1865)
gelegen kleine park aan de Prinsenhof staat de zogeheten Vredestempel [122]. Dit
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rechthoekige bouwwerk met corinthische zuilen werd opgericht ter gelegenheid van
de Vrede van Munster (1648) en wordt toegeschreven aan Jacob van Campen. In
Haarlem staan verschillende standbeelden van Laurens Jansz Coster als uitvinder
van de boekdrukkunst, te weten in de Prinsenhof (1722, Gerrit van Heerstal), op het
binnenterrein van drukkerij Enschedé (1768, A.A. Schobbens) en op de Grote Markt
(1855, L. Royer). Het Florapark heeft een standbeeld van de schilder Frans Hals
(1898, H.A. Scholtz) en op het Lorentzplein bevindt zich een bronzen borstbeeld
van natuurkundige H.A. Lorentz (1929, A.W.M. Odé). Aan het begin van de Dreef
staat een verzetsmonument (1948, M. Andriessen).
Haarlemmerhout [123]. Van 1583 tot 1755 diende de Haarlemmerhout voor
bosaanplant. Henry Hope, bouwheer van Paviljoen Welgelegen, liet dit stadsbos
vanaf 1788 veranderen in een aanleg met stervormig lanenpatroon naar plannen van
Johan Georg Michael. Er volgden reorganisaties in landschapsstijl naar ontwerpen
van J.D. Zocher sr. (1809-'10) en J.D. Zocher jr. (vanaf 1827), waarbij een wandelpark
met hertenkamp ontstond. Verder was er een ingrijpende reorganisatie naar plannen
van L.A. Springer (1902). Het in 1944 kaal gekapte bos werd na de Tweede
Wereldoorlog herbeplant. Een deel van de 18de-eeuwse lindelanen is nog aanwezig.
In het park staat een monument voor Laurens Jansz Coster (1823, Douglas naar
ontwerp J.D. Zocher), in de vorm van een natuurstenen tombe met vier zinnebeelden.
Verder is er een Hildebrandmonument (1947, J. Bronner; geplaatst 1962) in de vorm
van een achtzijdige natuurstenen fontein met figuren uit de Camera Obscura (kopieën)
en iets verderop een beeld van de schrijver N. Beets.
De Alg. begraafplaats (Kleverlaan 7b) werd in 1828-'32 aangelegd op de
buitenplaats Akendam. De laatste bewoner van Akendam, J.D. Zocher jr., ontwierp
voor deze begraafplaats de landschappelijke aanleg met kronkelende waterpartijen.
Er volgden uitbreidingen in noordelijke richting (1887, L.P. Zocher) en in westelijke
richting (1916, L.A. Springer). Het buitenhuis Akendam
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Haarlem, Alg. Noorderbegraafplaats, aula (1993)

werd rond 1827 afgebroken bij de verbreding van de Schoterweg. Na de sluiting in
1969 is de begraafplaats in 1997 heropend.
Het katholieke gedeelte heeft een vroegneogotische houten kapel (1831,
gerestaureerd 2002) en het op een eiland gelegen Isr. gedeelte een gepleisterd
metaarhuis (circa 1832). De aula annex mausoleum (1893-'94, gerestaureerd 1999)
is een neoclassicistisch ontwerp van J. Leijh met dorisch middengedeelte, ionische
zuilengalerij en een timpaanvoorstelling van drie schikgodinnen (J.P. Maes). Architect
Leijh heeft zijn laatste rustplaats in een van de nissen van het mausoleum. Uit 1887
dateren het zogeheten steenhouwershuisje en een met gietijzeren ‘boomstammetjes’
opgebouwde brug (gerestaureerd 2001). De in Nieuw Historiserende vormen
uitgevoerde hoofdingang en het op de hoofdas daarachter gelegen houten
wachtgebouw horen bij de westelijke uitbreiding van 1916. Op de begraafplaats
bevinden zich onder meer de graven van de architecten J.D. Zocher jr. († 1870) en
L.P. Zocher († 1915), schrijver J. van Vloten († 1883), schaats- en wielrenkampioen
Jaap Eden († 1925; grafsteen A. Falise), nobelprijswinnaar prof. H.A. Lorentz (†
1928), schrijver en schilder J. van Looy († 1930) en tuinarchitect L.A. Springer (†
1940). Interessant zijn verder de in een zerkencluster samengevoegde graven van de
familie Enschedé (19de eeuw), het familiegraf Dyserinck (ca. 1870) en het door E.
Lacomblé ontworpen grafmonument met portret (1876) voor architect C. Outshoorn
(† 1875). Verder zijn van belang de obelisk voor J.W. Sevenhuysen († 1923), hoofd
van de Rijksleerschool, en het jugendstil-monument (1927, Th. van Reijn) voor P.H.
van der Leij, directeur van de Rijkskweekschool.
Overige begraafplaatsen. De in 1885 aangelegde Isr. begraafplaats
(Diakenhuisweg 278) kreeg bij een vernieuwing in 1925 het huidige metaarhuis en
hekwerk. De R.K. begraafplaats St. Barbara (Schoterweg 27-29), aangelegd rond
1892, heeft een ingangshek geflankeerd door dienstgebouwen en een kruisvormige
neogotische kapel (1892, N. Nelis) voorzien van een ranke toren met achtzijdige
spits en een portaalluifel in chaletstijlvormen. Interessant zijn het neogotische
praalgraf met Mariabeeld van de fabrikantenfamilie Beynes (circa 1900) en de reeksen
grafkelders met opgehoogde zerken om de kapel. Naar plannen van J.L. Brouwer
werd in 1932-'33 de Alg. Noorderbegraafplaats (Vergierdeweg 271) aangelegd. G.
Friedhoff ontwierp de aula (1937) met ronde middenpartij en glazen lantaarn; de
reliëfvoorstelling ‘De Herinnering’ is van Th. van Reijn. De in 1969 uitgebreide
begraafplaats heeft een modern crematorium nabij de ingang. Aan de overzijde van
de Vergierdeweg ligt de R.K. begraafplaats St. Jozef (aangelegd circa 1958) met een
traditionalistische kapel (circa 1964, G.M. Leeuwenberg).

Haarlemmerliede
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(gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen op een strandwal. De oudste vermelding dateert
van 1343. De lintbebouwing langs de Liedeweg heeft zich in de 19de eeuw verder
verdicht.
De R.K. St.-Jacobus de Meerderekerk (Liedeweg 50) is een neoclassicistische
zaalkerk uit 1837 naar ontwerp van S. van der Paauw en gewijzigd door H.H.
Dansdorp. In 1864 kreeg deze kerk naar plannen van Th. Asseler aan de voorzijde
een extra travee met nieuwe tuitgevel en een houten klokkentoren (vernieuwd 1954).
Onder leiding van A.C. Bleijs werd in 1883 het koor vervangen door een halfrond
gesloten koor in neoromaanse stijl. Tot de inventaris behoren een neogotische
preekstoel en zijaltaren (circa 1850), een Ypma-orgel (1890), kruiswegstaties (1899)
en een hoofdaltaar (circa 1925). De pastorie (Liedeweg 52) is een blokvormig
herenhuis uit 1875 naar ontwerp van Th. Asseler.
Het voorm. Franciscusklooster (Liedeweg 79) is een U-vormig kloostercomplex
met R.K. lagere school uit 1920. Het trafohuisje (bij Liedeweg 38) werd in 1917-'19
voor de P.E.N. gebouwd naar ontwerp van J.B van Loghem.
Forten. Aan de oostzijde van de Liede liggen drie omgrachte forten van de Stelling
van Amsterdam, die behoren tot de positie bij De Liede. Van de twee noordelijke
forten dateren de aardwerken uit 1886. Deze zijn in 1895-'96 verdedigbaar gemaakt.
Het voorm. fort bij Penningsveer (Liedeweg ong.) verdedigde het acces van de Oude
Weg naar Haarlem en heeft een langgerekt bomvrij hoofd- en voorgebouw (met
observatiekoepel), geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels (1901). Aan de
noordzijde ligt een nevenbatterij (1903). Het voorm. fort bij de Liebrug (Liedeweg
ong.) verdedigde de spoorlijn en kreeg in 1899 een geknikt bomvrij hoofdgebouw,
voorgebouw en afzonderlijke hefkoepels. Bij het fort staat nog een houten genieloods.
Ter verdediging van de Haarlemmermeerringvaart staat het restant van het voorm.
fort aan de Liede (Rotteweg ong.), een van de vier bij de drooglegging van de
Haarlemmermeer (1843-'46) aangelegde forten. Een hier in 1846 gebouwde
geschutstoren heeft men in fasen afgebroken en in 1914-'18 omgebouwd tot scherfvrije
ruimte. Bij het fort liggen een nevenbatterij (1907) en een kazemat (1914).
Spaarnwoude. Dit dorp ten noorden van Haarlemmerliede ontstond in de
middeleeuwen op een strandwal. In 1063 wordt er al een kapel vermeld. Spaanse
troepen verwoestten het dorp in 1572-'73. De op een ommuurde kerkterp gelegen
voorm. Herv. kerk (Kerkweg 26), oorspronkelijk gewijd aan St. Geertruida, is een
zaalkerk met driezijdige sluiting. De romaanse kerktoren van drie geledingen met
beneden haakse steunberen
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Spaarnwoude bij Haarlemmerliede, Herv. kerk

stamt uit het eerste kwart van de 13de eeuw. Het bovenste fries werd in de 15de eeuw
aangebracht. Na een storm in 1747 werd de kerk in 1764 herbouwd. In 1844 heeft
men de stenen spits en een latere torenverhoging vervangen door het huidige tentdak
en sindsdien spreekt men van de ‘stompe toren’. Deze sinds 1880 niet meer als
zodanig gebruikte kerk is gerestaureerd in 1962 en 1994. De voorm. openbare lagere
school (Kerkweg 2-3) is een tweeklassige school met onderwijzerswoning uit circa
1880. Boerderijen. De kleine kop-rompboerderij Kerkweg 30 en de hooihuisboerderij
Kerkweg 4 stammen mogelijk uit de 18de eeuw. De kop-rompboerderij ‘Einde Rust’
(Kerkweg 25; circa 1920) vertoont expressionistische details.

Halfweg
(gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude)
Dorp, gelegen halverwege Haarlem en Amsterdam op de plaats waar de in 1631
gegraven trekvaart tussen deze steden werd onderbroken door uitwateringssluizen
van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze sluizen verbonden het
Haarlemmermeer en het IJ (later Zijkanaal F) en noodzaakten de reizigers van de
trekschuiten tot een overstap. Er ontstond een dubbele nederzetting (Polanen en
Houtrijk) met verschillende uitspanningen. Aan de westkant bouwde men in 1645
het Gemeenlandshuis van Rijnland. In 1839 kwam Halfweg aan de spoorlijn
Amsterdam-Haarlem te liggen. De oude bebouwing werd grotendeels vervangen en
aan de westzijde verrees een suikerfabriek (1864). Na 1900 ontstond aan de noordzijde
van het spoor ‘Het Rooie Dorp’ en na 1920 volgde een uitbreiding aan de oostzijde.
De hoofdweg Amsterdam-Haarlem (nu snelweg A5) werd verbreed in 1925 en 1957.
Na de Tweede Wereldoorlog is Halfweg vastgegroeid aan het in de
Haarlemmermeerpolder gelegen Zwanenburg (uitbreidingsplan 1913).
De Herv. kerk (Wilhelminastraat 14) is een kruiskerk voorzien van een
zadeldaktoren in de binnenhoek tussen de dwarse westbouw en het schip. Deze kerk
werd in 1924 gebouwd naar een traditionalistisch ontwerp met romaanse elementen
van J.A. Smits.
De Geref. kerk (Amsterdamsestraatweg 18), een recht gesloten kruiskerk met
terzijde geplaatste toren en aangebouwde consistoriekamer, kwam in 1924 tot stand
naar ontwerp van Tj. Kuipers.
De R.K. O.L. Vrouwe Geboortekerk (Dr. Schaepmanstraat 7) is een driebeukige
kerk met een alles overspannend paraboolvormig dak en een terzijde geplaatste toren
met helmvormig koperen dak. Deze expressionistische kerk verrees in 1927-'28 naar
plannen van J. Kuyt en verving een voor de verbreding van de hoofdweg afgebroken
kerk uit 1894.
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Uit circa 1928 dateren ook de voorm. pastorie (Dr. Schaepmanstraat 9), nu
zusterhuis, en de voorm. kosterswoning (Dr. Schaepmanstraat 16). Beide hebben
paraboolvormige daken.
Van het voorm. Gemeenlandshuis van Rijnland (Haarlemmerstraatweg 7) resteert
de classicistische voorgevel. Onder de naam ‘Swanenburgh’ werd het in 1645-'47
naar ontwerp van Pieter Post gebouwd als vergaderplaats en logement voor het
hoogheemraadschap. Het blokvormige pand heeft een onderbouw met galerij (later
dichtgemetseld), een bel-etage en een lage verdieping. De door ionische pilasters
gelede gevel wordt bekroond door een fronton met festoenen en het wapen van
Rijnland. Boven de galerij zitten cartouches met de wapens van de dijkgraaf en
hoogheemraden in 1645, gemaakt door steenhouwer Frederick Caspers. Terzijde
bevindt zich een poort met fronton en cartouche, en aan de straat staat een hek met
twee gebosseerde natuurstenen posten voorzien van een wapenschild en een bekroning
in de vorm van een burcht met zwaan.
Na de verkoop van Swanenburgh (1863) volgde de vestiging van de
beetwortelsuikerfabriek ‘Holland’ (1864). In 1888 werd het oude huis met behoud
van voorgevel en begane grond gesloopt en vernieuwd. Daarbij zijn de traveeën naast
het middenrisaliet naar voren gebracht. Ter plaatse van de westelijke poort en het
hek verrees in 1893 een kristallisatiegebouw met een boogvormige en een tuitgevel.
Het aansluitende blokvormige fabriekspand met expressionistische baksteendecoraties
werd rond 1920 gebouwd door de Centrale Suiker Maatschappij

Halfweg, Gemeenlandshuis van Rijnland
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(vanaf 1919). Naast enkele andere gebouwen zijn in 1965 twee opvallende betonnen
suikersilo's opgetrokken. Na de bietencampagne van 1992 is de fabriek gesloten. Bij
het fabriekscomplex hoort een in de sluiskolk aangelegde haven met havenkantoor
(1919, J. van den Ban).
De voorm. rechthuis annex herberg ‘Huis ter Hart’ (Dokter Baumannplein 1) is
een fors dwars pand met een mogelijk laat-17de-eeuwse kern in het linker gedeelte,
dat van 1710 tot in de 19de eeuw plaats bood aan het rechthuis. De vensters zijn
vernieuwd, toen rond 1902 het pand rechts fors werd vergroot.
Het voorm. raadhuis (Haarlemmerstraatweg 51) is een blokvormig pand met hoge
stoep, pronkrisaliet, dakerker en een ingezwenkt hoog schilddak. Dit raadhuis annex
veldwachterswoning, cachot en brandspuitruimte kwam in 1905-'06 tot stand in ‘Um
1800-stijl’ naar ontwerp van J. London (uitgebreid 1982, D. van Maanen).
Het voorm. postkantoor annex directeurswoning (Amsterdamsestraatweg 10-12)
is een fors pand uit 1909 met een aan de neogotiek verwante ingangspartij en
rationalistische details. Woonhuizen. Ten behoeve van de suikerfabriek zijn de
arbeiderswoningen Haarlemmerstraatweg 25-31 (circa 1900) gebouwd. In 1903 liet
de firma Fünge & Schönhuth bij een bloemkwekerij de met chaletstijl-elementen
uitgevoerde tuinderswoning Haarlemmerstraatweg 59a bouwen. De fabrikantenvilla
Huize Turicum (Houtrakkerweg 18) kwam in 1911 tot stand naar plannen van A.
Moen. De voorm. sluizen tussen de Haarlemmermeerringvaart en het IJ (nu Zijkanaal
F; bij Haarlemmerstraatweg) gaan terug op twee houten spuisluizen uit 1492, die
rond 1560 werden vervangen door drie stenen sluizen: de West-, Midden - en
Oostsluis. Deze in 1652-'54 vernieuwde uitwateringssluizen verloren hun functie
toen er een noordelijker gelegen gemaal (1977) in gebruik genomen werd. Nadien
zijn de sluisdeuren verwijderd.
Over de sluizen zijn een trambrug (Boezembrug, 1904) en een verkeersbrug (1925)
gelegd. Verder lag hier vanaf 1839 een eerste houten spoorbrug (Dubbele Buurt
ong.), die bij de overgang van breedspoor naar normaalspoor in 1865-'66 werd
vervangen door een nieuwe brug. Daarvan resteert het brugdeel over de oostsluis
met gietijzeren liggers en welijzeren dwarsliggers. Bij een spoorverlegging en
spoorverdubbeling rond 1916 is de huidige spoorbrug tot stand gekomen.
Het voorm. gemaal ‘Halfweg’ (Haarlemmermeerstraatweg 4) werd in 1852-'53
aangelegd ter bemaling van de Haarlemmermeerringvaart (via het latere Zijkanaal
F) naar het IJ. Het neoclassicistische ontwerp is van D. Slebos. In het middengedeelte
met fronton stond een kleppenstoommachine; de twee lagere bouwdelen bevatten
elk drie schepraderen. In 1888 verving men de stoommachine door twee nieuwe in
het naastgelegen nieuwe ketelhuis en werden de schepraderen vergroot. Een nieuwe
schoorsteen met siermetselwerk verrees in 1912 en in 1923 kwamen er twee
waterpijpketels en een horizontale gelijkstroom-stoommachine (Gebr. Stork & Co.).
Nadat het gemaal in 1977 buiten gebruik is gesteld, is de machinerie behouden. Uit
1863 dateren de drie dienstwoningen en de opzichterswoning met kantoor en
werkplaats (Haarlemmermeerstraat 13-21).
De damsluis in de Haarlemmermeerringvaart (tegenover Zwanenburgerdijk 510)
werd in 1889 aangelegd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam en bestaat uit
gemetselde pijlers met schotbalksponningen.
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Het trafohuisje (Schoolstraat 20), een gepleisterd pand met torenvormig gedeelte
in zakelijk-expressionistische stijl, werd rond 1915 gebouwd naar een ontwerp van
J.B. van Loghem voor de Kennemer Electriciteits Maatschappij (K.E.M.).
Het voorm. badhuis (Schoolstraat 14-16) werd in 1926 voor ‘Het Witte Kruis’
gebouwd naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van J. op 't Land.

Heemskerk
Dorp, ontstaan op een strandwal en voor het eerst vermeld in 1063. De kerk staat op
de noordpunt van de geest, met ten noorden daarvan kasteel Marquette en ten
zuidoosten het kasteel Assumburg. Even buiten de oude kern verrees in de 19de eeuw
een nieuwe katholieke kerk. Op de geest, tussen de dorpskern en de duinrand, kwam
vanaf de 19de eeuw tuinbouw tot ontwikkeling. Delen van deze tuinbouwgronden
zijn na de Tweede Wereldoorlog met woonwijken bebouwd, waaronder de voor
medewerkers van de Hoogovens in 1958 gestichte wijk Oosterzij (Bachplein e.o;
W.M. de Haas). De oude dorpskern is vrijwel geheel vernieuwd en Heemskerk is
aan Beverwijk vastgegroeid.
Assumburg (Tolweg 9). Dit omgrachte kasteel met vier vleugels om een kleine
binnenplaats ligt aan de Tolweg van Uitgeest naar Beverwijk. Al in de 14de eeuw
wordt een versterkt huis vermeld, maar het huidige kasteel met twee vierkante
hoektorens is laat-15de-eeuws. Van een ingrijpende verbouwing rond 1546 in opdracht
van Gerrit IV van Assendelft dateren de kantelen, de achtzijdige hoektoren en de
woonvleugels om de binnenplaats. Hier bevindt zich de in laat-gotische en vroege
renaissance-vormen uitgevoerde vierschaar: een arcade van Naamse steen op zuilen
met kussenkapitelen voorzien van een rankenornament. Er volgde een verbouwing
in 1610. Na de aankoop in 1694 door de Amsterdamse bankier Jean Deutz zijn rond
1700 de noordelijke en oostelijke vleugel verbouwd. De voorburcht aan de
zuidoostzijde werd vervangen door een voorplein aan de westzijde met een nieuwe
classicistische ingangspartij. Uit de 18de eeuw dateren de bouwhuizen aan weerszijden
van het voorplein (zuidzijde nu ruïne). Tot 1867 bleef het kasteel in de familie Deutz
van Assendelft, waarna het in 1911 in handen van het rijk kwam. Daarna volgde
herstel (J.A. van Lokhorst) en sinds 1934 is het kasteel een jeugdherberg.
Marquette (Marquettelaan 34) is een omgracht, deels tweebeukig buitenhuis met
haakse poortvleugel. Aan het rond 1252 gestichte en Huis te Heemskerk geheten
kasteel herinnert de ruime bocht van de gracht aan de oostzijde. Na de verwoesting
van deze 13de-eeuwse ronde burcht in 1418 verrees een kleiner kasteel, waaraan
begin 16de eeuw een kapel werd toegevoegd (nu verdwenen).
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Heemskerk, Kasteel Assumburg, plattegrond

Heemskerk, Kasteel Marquette, plattegrond

Vroeg-16de-eeuws is ook de ronde traptoren naast de toegangspoort. Begin 17de
eeuw liet Daniël de Hertaing heer van Marquette verbouwingen doorvoeren en ging
het huis Marquette heten. Na de aankoop in 1717 door de Amsterdamse brouwer en
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burgemeester Joachim Rendorp kreeg het huis zijn huidige gedaante in 1738-'41
onder zijn zoon Pieter Rendorp. Met gebruik van het ordeboek van Vignola ontwierp
hij als architect-dilettant de statige oostvleugel met natuurstenen hoeklisenen en
middenrisaliet. Het interieur bevat onder meer een stucwerkgang en een
zomereetkamer in Lodewijk XV-stijl, alsmede een Chinees kabinet met geschilderde
behangsels. Uit die tijd dateren verder het hek en de poortomlijsting. Onder Joachim
Rendorp kreeg het huis rond 1780 zijn grootste omvang. Veel van de toen
bijgebouwde delen, waaronder de noordvleugel, werden gesloopt toen Marquette in
1824 bezit werd van A.A. Deutz van Assendelft. In 1911 heeft men de
vroeg-18de-eeuwse balzaalbetimmering uit kasteel Assumburg hier ingebracht en
in 1979-'81 is het huis gerestaureerd (G. Prins).
Pieter Rendorp liet midden 18de eeuw de parkaanleg wijzigen en uit die tijd
dateren de oprijlaan, zes tuinvazen en het koetshuis (Marquettelaan 32). De zeshoekige
duiventoren is vroeg-19de-eeuws.
De Herv. kerk (Kerkplein 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Laurentius, is een
zaalkerk voorzien van een slanke toren van vier geledingen met ingesnoerde bakstenen
naaldspits. De torenonderbouw is mogelijk 13de-eeuws, maar in de 15de eeuw heeft
men de toren verhoogd en eind 15de eeuw verrees de

Heemskerk, Kasteel Marquette
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Heemskerk, R.K. St.-Laurentiuskerk

gemetselde spits. In de toren hangt een door Steven Butendiic gegoten klok (1464).
Na de verwoesting van de kerk rond 1573 kwam in 1628-'29 de huidige zaalkerk tot
stand. Deze in 1972-'73 gerestaureerde kerk wordt gedekt door een beschilderd houten
tongewelf (reconstructie 1973) en bevat een preekstoel die in onderdelen nog uit
1629 dateert en een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1857).
Op het kerkhof staat een obelisk met reliëfs, opgericht in 1570 door de schilder
Maarten van Heemskerck voor zijn vader Jacob Willemsz van Veen († 1535); de
sokkel is vernieuwd in 1862, de obelisk van Naamse steen is in 1990 vervangen door
een kopie. Verder is er onder meer een grafsteen voor dorpsmetselaar Jacob Klaasz
de Boer († 1783).
De R.K. St.-Laurentiuskerk (A. Verherentstraat 4) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, houten vieringtoren met lantaarn en een door
achthoekige traptorens geflankeerde voorgevel. Ter vervanging van een kerk uit
1847 kwam deze neorenaissance-kerk in 1889-'91 tot stand naar plannen van J.H.
Tonnaer (gerestaureerd 1985-'90). Het interieur wordt gedekt door stenen
kruisribgewelven (zijbeuken) en houten tongewelven met steekkappen (middenbeuk);
de viering heeft een zesdelig houten kruisribgewelf. Ronde bakstenen zuilen met
natuurstenen banden scheiden de beuken.
De pastorie (A. Verherentstraat 2) kwam in 1890 gereed. Voor de zusters
franciscanessen verrees het met neogotische details uitgevoerde R.K. Mariaklooster
(nr. 6; 1895, J.H. Tonnaer). Zij verzorgden het onderwijs in de nabijgelegen
tweelaagse R.K. lagere St.-Jozephschool voor jongens (nr. 1; 1918) en de R.K. lagere
St.-Mariaschool voor meisjes (nr. 5; 1920), beide naar ontwerp van W. Robbers.
De R.K. H. Maagd Mariakerk (C. van Manderstraat 1; 1964-'65, J. Bijnen) is
een moderne kerk met lessenaarsdaken en een ranke vrijstaande klokkentoren.
De voorm. zieken- en kraaminrichting St. Joseph (Kerklaan 1-9), een tweelaags
gebouw voor zieken en ouden van dagen, werd in 1939-'40 in traditionalistische
vormen gebouwd naar ontwerp van N. Molenaar jr. voor de zusters van de
Allerheiligste Verlosser. Daarna volgden een haakse vleugel voor de kraaminrichting
(1949-'50) en een verbouwing in 1962. Nu dient het gebouw als muziekschool. De
huisjes van weldadigheid (St.-Agnesplantsoen 2-24), ertegenover, zijn eenlaags
bejaardenwoningen uit 1952 (N.P. Steenstra).
Het driehoekige hardstenen monument bij Rijksstraatweg 201 werd in 1863
opgericht door jhr. Gevers van Endegeest en zijn vrouw M.J. Deutz van Assendelft
op de plaats waar volgens overlevering de graven van Holland als heren van
Kennemerland werden gehuldigd.
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Het voorm. raadhuis (Burg. Nielenplein 2) werd in 1911 naar plannen van J. Stuyt
in Nieuw Historiserende vormen gebouwd als eenlaagspand met klokkentoren en
ingangsportaal. In 1947 heeft men een mezzanino (tussenverdieping) toegevoegd,
de beelden op de hoeken dateren uit 1958 (H. van den Idsert). Eveneens uit 1911
dateren de nabijgelegen onderwijzerswoning en veldwachterswoning (Maerelaan
1-3).
Woonhuizen. In de late 19de eeuw gebouwd zijn de kwekerswoning Kleine
Houtweg 6 (1873, uitgebreid 1880) en de als middenganghuis uitgevoerde
rentenierswoning Tolweg 31 (circa 1885). Uit 1905 dateert het huis Kerklaan 23 met
eenvoudige winkelpui. Een traditionalistische vormgeving hebben de dokterswoning
Kerklaan 11 (1917; W. Robbers) en de met riet gedekte opzichterswoning Duinweg
2a (1939).
De stolpboerderij ‘De Kruisberg’ (Kruisberg 4a) werd in 1869 in opdracht van
J. Spaans, K. Kaan en D. Kaan gebouwd aan de rand van een door hen gestarte
duinontginning. Vlakbij ligt de knechtenwoning 't Voerhuis (Kruisberg 5).
De 18de-eeuwse hardstenen grenspaal (bij Beverwijkerstraatweg 234) staat op
de grens met Castricum en draagt het wapen van de familie Deutz van Assendelft.
Het voorm. fort bij Veldhuis (bij Genieweg 1), ten zuidoosten van Heemskerk,
behoort bij de Stelling van Amsterdam en werd gebouwd in 1893-'97 volgens het
standaardmodel A ter verdediging van een acces (Communicatieweg). Het omgrachte
fort bestaat uit een langgerekt bomvrij hoofd- en voorgebouw (met observatiekoepel),
geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels. Bij het fort staan een houten genieloods
en een nevenbatterij (1903).
De kunstbewaarplaats (Achterweg ong.), gelegen ten westen van Heemskerk,
werd in 1940-'41 opgezet naar plannen van J. Emmen. De twee aangeaarde betonnen
bergplaatsen, elk met twee kluizen, waren bedoeld voor de kunstschatten van het
Rijksmuseum. Wegens de aanleg van de Atlantikwall werden die echter begin 1942
naar elders overgebracht.

Heemstede
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw op een strandwal achter de duinen. In het
binnenduingebied kwamen kleine buurtschappen tot ontwikkeling. Bij het kasteel
van de heer van Heemstede (circa 1290) vormde zich een bescheiden dorpskom en
verrees in de 15de eeuw een kapel. Toen Heemstede in 1623 een zelfstandige parochie
werd, verving men de kapel door de huidige Herv. kerk. Na ontzanding in de duinen
(16de en 17de eeuw) ontwikkelde de zogeheten Zandvaarterbuurt zich tot een gebied
met blekerijen. Langs de doorgaande weg over de strandwal (Herenweg) ontstonden
in de 17de en 18de eeuw veel buitenplaatsen. De dorpsbebouwing verdichtte zich
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rond 1850 en vanaf 1900 was Heemstede een geliefde plek voor welgestelde renteniers
en forensen. Een door J. Stuyt en J.Th.J. Cuypers opgesteld uitbreidingsplan (1909)
werd in 1912 van kracht. De voorm. buitenplaatsen Bosch en Hoven en Leeuwenhooft
heeft men tussen 1916 en 1924 veranderd in royale woonbuurten. De gemeente
Haarlem annexeerde in 1927 het eveneens voor villabouw verkavelde gebied bij de
Haarlemmerhout. Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied tussen de oude dorpskern
en de nieuwe gemeentegrens vrijwel geheel bebouwd geraakt.
Kasteel Heemstede (Ir. Lelylaan 33) werd rond 1290 gebouwd nabij de monding
van de (Zuider Buiten) Spaarne en kreeg zijn grootste omvang ten tijde van
ambachtsheer en raadspensionaris Adriaan Pauw († 1653). Sinds de afbraak van dit
omgrachte kasteel in 1810 resteren alleen de funderingen. Deze zijn toegankelijk via
een natuurstenen brug met beeldhouwwerk en poort, gebouwd in 1648 ter gelegenheid
van de Vrede van Munster, met rijke maniëristische bouwfragmenten uit Leiden. Op
het voorplein staat een langgerekt 17de-eeuws bouwhuis met torenvormige aanbouw
(restant poortgebouw). De poortdoorgang wordt bekroond door schilddragende
leeuwen en het wapen van Adriaan Pauw. Het poortje in de lange gevel is
samengesteld uit van elders afkomstige bouwfragmenten. Een tweede bouwhuis is
in 1957 ingestort en niet herbouwd. Verder is er nog een 17de-eeuws duifhuis met
een wapensteen boven de ingang.
De (Herv.) Oude Kerk (Wilhelminaplein 1) is een eenbeukige kerk met driezijdig
gesloten koor, driezijdig gesloten dwarsarm en een vieringtoren. In 1623-'25 kwam
deze kerk in gotische trant tot stand naar plannen van Hendrick Jacobsz Staets en
Cornelis I Danckerts de Rij op de fundamenten van een in 1573 verwoeste kerk. De
dwarsarm dateert van 1652. In de vieringtoren (1759) hangt een mogelijk door Gobel
Moer gegoten klok (1487). Bij een in 1939 voltooide, ingrijpende, restauratie naar
plannen van H. Korringa heeft men het schip westwaarts verlengd.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. Deze zijn
voorzien van 17de-eeuwse opschriften over de lotgevallen van de kerk (meermalen
overgeschilderd). De kerk bevat een door Rombout Verhulst vervaardigd marmeren
grafmonument voor ambachtsheer Adriaan Pauw († 1653). Het orgel werd in 1752
gemaakt door Andries van Bolder voor de Herv. kerk te Oldebroek, in 1929
overgeplaatst naar Kornhorn en in 1989 gerestaureerd en geplaatst in Heemstede.
De R.K. St.-Bavokerk (bij Herenweg 88) is een driebeukige basilicale kruiskerk
met vijfzijdig gesloten koor. De ingebouwde toren heeft twee geledingen, een
balustrade en een achtzijdige klokkenverdieping met frontalen en hoge naaldspits.
Deze neogotische kerk verrees in 1877-'79 naar ontwerp van E.J. Margry ter
vervanging van een kerk uit 1818. De hoekpinakels op de torenbalustrade zijn in
1956 verwijderd en bij de restauratie (1960) niet opnieuw aangebracht. Het
oorspronkelijk neogotisch gepolychromeerde en in 1957 wit gesausde interieur is in
1990 opnieuw beschilderd. De kerk bevat een door L. en M. van den Brink gebouwd
orgel (1833, gerestaureerd 1972).
De pastorie (Herenweg 88) dateert ook uit circa 1879. Bij de R.K. begraafplaats
naast de kerk staat een doodgraverswoning (Herenweg 90; 1886) met
neorenaissance-details en decoratief sierspant.
De R.K. O.L. Vrouwe Hemelvaartkerk (bij Valkenburgerplein 20), een sobere
kruisvormige koepelkerk met terzijde geplaatste rijzige toren met tentdak,
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Heemstede, Raadhuis

kwam in 1925-'27 tot stand naar een expressionistisch ontwerp van J.Th.J. en P.
Cuypers. Wegens bezuinigingen heeft men de koepel lager uitgevoerd. De kerk bevat
schilderingen in hoofd- en zijkoren. Uit de bouwtijd dateren verder de kerkinventaris
en de pastorie (Valkenburgerplein 20).
Overige kerken. Zakelijk-expressionistisch is de zaalkerk met aangebouwde
consistorie van de Ned. Protestanten Bond (Postlaan 14; 1926, H. Tuininga), nu in
gebruik bij de Verenigde Doopsgez. Gemeente. In dezelfde stijl ontworpen is de 's
Herenwegkerk (Herenweg 141; circa 1930, J.J. Brandes), een zaalkerk met uitgebouwd
voorportaal. Een opvallende glasin-betongevel heeft de naoorlogse (Geref.)
Pinksterkerk (Camplaan 18; 1957, Chr. Nielsen, J.H.Chr. Spruit en W. van der
Kuilen).
Postkantoren. Het voorm. postkantoor Raadhuisstraat 27 werd in 1889 gebouwd
naar een rijk neorenaissance-ontwerp van J. Wolbers. Het nieuwe postkantoor
Raadhuisstraat 24a (circa 1935) is een fors gebouw met laddervensters en uitgebouwd
ingangsportaal.
Het raadhuis (Raadhuisplein 1), een tweelaags pand met geblokte hoekrisalieten,
pronkrisaliet en een klokkentorentje, verrees in 1906 naar een ontwerp in Nieuw
Historiserende stijl van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt. De achteraanbouw
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Heemstede, Klein-seminarie Hageveld

uit 1918 (J.Th.J. Cuypers) heeft men in 1949 vergroot. In 1971 is een verdere
uitbreiding verwezenlijkt (M.F. Duintjer en D.J. Istha).
Het voorm. klein-seminarie Hageveld (Cruquiusweg 15) werd in 1922-'25 in
opdracht van het bisdom Haarlem gebouwd op het terrein van de voorm. buitenplaats
‘'t Clooster’ (huis gesloopt 1860), genoemd naar een 15de-eeuws klooster ter plaatse.
J. Stuyt ontwierp in Nieuw Historiserende stijl een symmetrisch gebouwencomplex
met rechthoekige binnenplaats. De lange westvleugel heeft een middenrisaliet met
pronkrisaliet en hoofdingang, de lange oostvleugel is voorzien van hoekpaviljoens.
Aan de oostzijde staat centraal een ovale kapel. Deze heeft een koepel met lantaarn
en een halfrond gesloten koor met omgang en kapellenkrans.
Rond 1980 is het seminarie gewijzigd in een middelbare school, ook toegankelijk
voor meisjes. Ten behoeve van de school

Heemstede, Valkenburgschool

is recent onder meer een nieuwe gymzaal toegevoegd. Een gedeelte van het complex
is in 2004-'05 omgebouwd tot appartementen.
Scholen. Neorenaissance-details vertoont het U-vormige openbare lagere
schoolgebouw Voorweg 22 (circa 1900) met zes klassen en een aangebouwde
onderwijzerswoning. In 1920 heeft men een tweelaagse vleugel en een
gymnastieklokaal toegevoegd. De Chr. lagere Nicolaas Beetsschool (Bosboom
Toussaintlaan 18) kwam in 1925 tot stand in zakelijk-expressionistische stijl als
uitbreiding van een vierklassige school uit 1905. De naastgelegen voorm.
kleuterschool (Voorweg 49; 1905) was oorspronkelijk een verenigingsgebouw (Chr.
Belangen). Andere opvallende schoolgebouwen uit het interbellum zijn de U-vormige
Chr. lagere school Bosch en Hoven (A. Pauwlaan 19; 1924, K. Jonkheid) en de R.K.
lagere school Valkenburg (Molenwerfslaan 7-9; 1931) met expressionistische
tweelaagse ingangspartij. Ernaast staan de voorm. scholen voor katholiek
vervolgonderwijs (1925 en 1929). Interessant zijn ook de L-vormige openbare lagere
Crayenesterschool (Crayenestersingel 37; 1938, H. Korringa), met opvallende
hoekpartij, en de sinds 1986 als openbare bibliotheek gebruikte voorm. Dreefschool
(Julianaplein ong.; 1930, C. van Gelder) met beeldhouwwerk bij de ingang. Het
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naoorlogse blokvormige pand van de voorm. muziekschool (Overboslaan 6; circa
1955) vertoont muzieksymbolen in de glas-in-betongevel.
Huis te Manpad (Herenweg 7). Deze 17de-eeuwse buitenplaats werd mogelijk
gesticht door Cornelis Mattheysz (eigenaar in 1643). Nadien was ze van de 18de
eeuw tot 1953 eigendom van de familie Van Lennep. Op een omgracht terrein staat
het van oorsprong 17de-eeuwse sobere huis met hoekschoorstenen, dat bij
verbouwingen circa 1720 het huidige aanzicht kreeg. David van Lennep liet het in
1767-'70 aan de achterzijde vergroten. Bij een restauratie in 1954-'55 heeft men de
vroeg-19de-eeuwse bepleistering verwijderd, de vensters in het 17de-eeuwse gedeelte
gewijzigd in empire-stijl en tegen de zuidgevel een terras aangelegd.
Aan weerszijden van het voorplein staan L-vormige eenlaagse bouwhuizen (circa
1730) met een afgeronde binnenhoek. Deze bouwhuizen hebben elk een hardstenen
dorisch zuilenportiek in Lodewijk XIV-stijl met beelden (Apollo en Diana). De
toegang tot het voorplein wordt gevormd door een bakstenen

Heemstede, Huis te Manpad
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Heemstede, Huis te Manpad, plattegrond

boogbrug en een toegangshek (circa 1730) met natuurstenen pijlers voorzien van
siervazen. Met gebruik van een oudere aanleg rond het huis kreeg het park rond 1730
een formele aanleg naar plannen van Adriaan Speelman. In 1741-'42 volgde een
vergroting met de aanleg van het ‘Agterste Bosch’. De opzet van deze formele aanleg
is ondanks moderniseringen (1767) en de wijziging in landschapsstijl door A. de
Haan (1814) nog herkenbaar. Aan weerszijden van de centrale zichtas staan door
Jan van Logteren vervaardigde tuinbeelden (1734; Bacchus en Ariadne). Uit omstreeks
1730 zijn verder de oranjerie met dienstwoningen (Manpadslaan 1-3), de slangenmuur
en de concaaf opgezette menagerie in het park (gewijzigd circa 1800). Op een eiland
in de waterpartij achter het huis bevindt zich een ijskelder. Ter herinnering aan de
gevechten bij Manpad in 1304 en in 1573 liet D.J. van Lennep in 1817 een monument
(bij Manpadslaan 1) oprichten in de vorm van een hardstenen obelisk op sokkel.
De Hartekamp (Herenweg 5). Deze voorm. buitenplaats heeft als kern een van
oorsprong 17de-eeuws huis, dat in fasen tot de huidige omvang uitgroeide en rond
1860 het huidig aanzien kreeg. Het gepleisterde neoclassicistische gebouw heeft een
ingangspartij tussen vooruitstekende gevelpartijen en aan de tuinzijde een hoge
koepelkamer.
Aan de landschappelijke parkaanleg met grote vijver hebben J.D. Zocher sr. en
jr. meegewerkt. De laatste ontwierp in neoclassicistische stijl (neo-Grec) de oranjerie
(circa 1820). Het theehuis heeft nog 18de-eeuwse elementen. In het in 1909 door
L.A. Springer ontworpen tuingedeelte bij de oranjerie staan een pergola en een
borstbeeld van Linnaeus, die hier van 1735 tot 1738 als botanicus werkte. Aan de in
1902 aangelegde nieuwe oprijlaan staat een door Springer ontworpen toegangshek,
voorzien van hardstenen pijlers met lantaarns. De overtuin van het park heeft men
in 1901 verkocht voor de bouw van villa's. In het park rond het huis staan moderne
paviljoens van een hier in 1951 gevestigde inrichting voor zwakzinnige kinderen.
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De voorm. botanische tuin werd in 1954 onderdeel van park en speeltuin ‘De
Linnaeushof’ (Bennebroek).
Ipenrode (Herenweg 63). Deze buitenplaats heeft een huis uit circa 1730 met aan
de achterzijde een uitgebouwde tuinkamer. Begin 19de eeuw zijn empirevensters
aangebracht en heeft de voorgevel een blokbepleistering gekregen. Het huis is in
1957 na brand hersteld.
In het park bevinden zich een voorm. koetshuis met stal (Herenweg 65) en een
dienstwoning (Herenweg 69) - beide 18de-eeuws - en verder een tuinmanswoning
(Herenweg 67) uit 1908.
Berkenrode (Herenweg 133). Dit U-vormige en gepleisterde tweelaagse buitenhuis
werd in de 18de eeuw gebouwd en was oorspronkelijk het huis van de buitenplaats
Westerduin. Bij de

Heemstede, Buitenplaats De Hartekamp

samenvoeging met de buitenplaats Berkenrode in 1797 liet de familie Van Wickevoort
Crommelin het huis Westerduin verbouwen en het van oorsprong middeleeuwse huis
Berkenrode slopen. De parkaanleg in vroege landschapsstijl kwam na 1797 tot stand.
De gepleisterde achtzijdige tuinkoepel (Herenweg 127) dateert uit 1802 (verplaatst
1928) en staat naast een toegangshek met door vazen bekroonde gemetselde pijlers.
Een als badhuis bekend staand gecementeerde gebouwtje (bij Herenweg 131) wordt
bekroond door 18de-eeuwse borstbeelden van allegorische vrouwenfiguren. Het park
bevat verschillende 18de-eeuwse tuinbeelden en een grafteken voor een paard (1858).
Een 18de-eeuwse gemetselde boogbrug met siervazen leidt naar het gedeelte van
het park waar het oude huis Berkenrode stond. De 18de-eeuwse en later wit
gepleisterde dienstgebouwen Herenweg 119-121 (voorm. stallen) en 123-125
behoorden oorspronkelijk ook tot het oude Berkenrode.
Bosbeek (Glipper Dreef 209). Deze buitenplaats heeft een vroeg-18de-eeuws
blokvormig huis met souterrain, middenrisaliet en versierde ingangspartij. Aan de
achterzijde bevindt zich een hoge, driezijdig uitgebouwde, tuinkamer. Het rond 1750
vernieuwde interieur bevat onder andere een plafondschildering van Jacob de Wit.
In 1951 werd het buiten aangekocht door de Congregatie van de Voorzienigheid als
retraitehuis en rustoord. De oorspronkelijk formele aanleg werd in 1794 naar plannen
van J.D. Zocher sr.
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gewijzigd in een landschappelijke parkaanleg. In het park staan verschillende
tuinornamenten opgesteld, zoals piëdestals en een uit Rome afkomstige marmeren
badkuip (circa 1760). Voor het huis ligt een in 1913 aangelegde geometrische tuin.
Het smeedijzeren toegangshek heeft geblokt gemetselde hekpijlers.
Groenendaal (Glipper Dreef 211). Het rond 1750 gebouwde huis van deze
buitenplaats werd eind 18de eeuw na de samenvoeging met de buitenplaats Bosbeek
in 1784 afgebroken. Behouden is de in 1794 voor J.A. van Lennep naar plannen van
J.D. Zocher sr. tot stand gekomen landschappelijke parkaanleg, waarvoor een formele
tuinaanleg van Daniël Marot (circa 1730) werd gewijzigd. In het park ligt de
grafheuvel waar Van Lennep in 1829 werd begraven. Uit de 18de eeuw dateren het
voorm. koetshuis (Groenendaal 3), een wit gepleisterd U-vormig eenlaagspand met
pilasters (nu restaurant), en een gepleisterde tuinmanswoning (Groenendaal 4). Als
toegang tot de voorm. moestuin dient het van de Leidse Trekvaart afkomstige Leids
Tolhek (1695) met gemetselde hekpijlers en zandstenen bekroningen. Bij de
gemoderniseerde 19de-eeuwse portierswoning (Herenweg 20) staat een 18de-eeuws
toegangshek met gepleisterde hekpijlers bekroond door natuurstenen burchten. De
Groenendaalse molen (Herfstlaan ong.), een houten stellingmolen met achtzijdige
romp, werd in de 18de eeuw gebouwd voor de aanvoer van water naar de vijvers.
Rond 1780 liet de toenmalige eigenaar John Hope deze molen vervangen door een
stoomgemaaltje. Na de sloop van het gemaal rond 1850 heeft men de molen op het
machinegebouw herbouwd (gerestaureerd 2002-'03).
Meer en Berg (Glipper Dreef 199), nu klooster Mariënheuvel. In 1907-'09 liet
jhr. H.J. Deutz van Lennep een 18de-eeuws buitenhuis vervangen door een nieuw
landhuis op vlindervormig grondplan, ontworpen in Nieuw Historiserende stijl door
F. Kuipers. Om dit huis kwam een landschappelijke parkaanleg tot stand naar plannen
van L.A. Springer. In 1946-'49 is het landhuis voor de zusters augustinessen tot
klooster verbouwd en voorzien van nieuwe vleugels.
Van het oude huis is het huidige pand Meerzicht (Glipper Dreef 205) een restant.
Eveneens uit de 18de eeuw dateren een portierswoning, een voorm. koetshuis en het
restant van een tuinkoepel (Glipper Dreef 193-197), met aansluitend een tuinmuur
en een smeedijzeren toegangshek met gepleisterde hekpijlers.
Meer en Bosch (Achterweg 5). Op het terrein van deze 18de-eeuwse buitenplaats
is het Instituut voor Epilepsiebestrijding gevestigd. Na de aankoop in 1885 door de
Vereniging voor Verpleging van Lijders aan Epilepsie werd het bescheiden
18de-eeuwse buitenhuis aan voor- en achterzijde vergroot met een geaccentueerde
middenpartij.
Ten behoeve van de kliniek kwamen verschillende gebouwen tot stand, zoals rond
1890 een ketelhuis, een dubbele dienstwoning en een portierswoning (Achterweg
1). Rond 1900 verrees het drielaagse paviljoen Salem (Achterweg 7) met veranda en
loggia. In traditionele vormen bouwde men rond 1915 de paviljoens ‘De Terp’, ‘De
Schakel’ en ‘Zonnehoek’, en het paviljoen Achterweg 9. Verder is er een (inmiddels
gesausde) kapel, nu gebouw ‘Irene’. Uit 1934 dateert het dr. A.M. Lorentz de Haas
Laboratorium, een L-vormig gebouw in gele baksteen met stalen ramen. Een
bakstenen monument herinnert aan directeur J.L. Zegers (1890 tot 1913).
Overige buitenplaatsen. Uit de late 18de eeuw dateert het buitenhuis Oud
Berkenrode (Herenweg 145). Het eveneens 18de-eeuwse en later wit gepleisterde
landhuis De Gliphoeve (Glipperweg 9) diende tot 1811 als linnenblekerij ‘Bleeklust’.
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Van de 18de-eeuwse buitenplaats Bosch en Hoven zijn de dienstwoningen Casper
Fagellaan 8-10 behouden. Een smeedijzeren toegangshek, een tuinmanswoning met
oranjerie (Koediefslaan 97-101) en een ijskelder zijn restanten van de 18de-eeuwse
buitenplaats Kennemeroord (Herenweg 138).
Woonhuizen. Een 17de-eeuwse oorsprong hebben de eenvoudige diepe huizen
Glipperweg 70 (1632), met tuitgevel en houten deuromlijsting, en Glipperweg 72
met schoudergevel. Laat-18de-eeuws zijn het met ingangsomlijsting uitgevoerde
herenhuis Welgelegen (Herenweg 142), met bijbehorende gepleisterde vierkante
theekoepel (Koediefslaan 121), en het wit gepleisterde tweelaagse huis Koediefslaan
69 (gerestaureerd 1980). Het gepleisterde huis Overlaan (Raadhuisplein 9) met klein
zuilenportiek werd begin 19de eeuw gebouwd en was van 1855 tot 1906 raadhuis
(gerestaureerd 1990). Logementhouder IJ. Koppen liet in 1832-'40 het wit gepleisterde
neoclassicistische herenhuis Huize Postlust (Herenweg 92) bouwen. De gepleisterde
neoclassicistische villa Achterweg 11 verrees in 1868 als pastorie bij de Herv. kerk.
Uitgevoerd in vroege chaletstijl is de villa Interlaken (Bronsteeweg 49; circa 1870).
Eclectische vormen vertoont de onlangs gerestaureerde, gepleisterde villa Het Clooster
(Cruquiusweg 11; 1873, verbouwd circa 1915), die staat op een gedeelte van het
terrein van de voorm. gelijknamige buitenplaats. Eveneens voorzien van eclectische
vormen zijn de dubbele villa Bronsteeweg 96-98 en het middenganghuis Bronsteeweg
100. Voorbeelden van woonhuizen in neorenaissance-stijl zijn de herenhuizen
Wilhelminaplein 1-3 (circa 1890), de villa Herenweg 180 (circa 1890) en de kleine
villa Herenweg 103 (1904). In 1896 verrezen de wit gepleisterde villa's Camplaan
13-17 met hun houten geveltopbetimmeringen en in schoon metselwerk uitgespaarde
details. Chaletstijl-details hebben de villa's Stella Duce (Herenweg 143; circa 1905)
en Herenweg 135. In landhuisstijl ontworpen is het dubbele huis Herenweg 160-162
(circa 1915). Voorbeelden van Nieuw Historiserende stijl zijn de herenhuizen
Vijverhoek (C. Fagellaan 4) en het in 1909 naar ontwerp van K.P.C. de Bazel
gebouwde huis Van Merlenlaan 4-4a. In hetzelfde jaar ontwierp De Bazel het met
riet gedekte landhuis Van Merlenlaan 6 (verbouwd 1948 en 1962). Het houten huis
Bronsteeweg 1 (1921) is een montagewoning uit Canada. Beeldhouwer H.A. van
den Eijnde ontwierp voor zichzelf de atelierwoning W. van de Veldekade 2 (1921)
in een strakke variant van de antroposofische architectuur. Hij leverde ook het
decoratieve beeldhouwwerk. Een vlindervormige plattegrond heeft het landhuis
Hertenduin (Herenweg 2;
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1928, A. Rhodius), dat met zijn nieuwarchitectonische tuinaanleg ligt in een gedeelte
van de voorm. overtuin van buitenplaats De Hartekamp. Het wit gepleisterde landhuis
Le Tigre (Herenweg 40; 1935) is een functionalistisch ontwerp van J. van Bleijswijk
Sombeek. Volkswoningbouw. Van het voor de woningbouwvereniging ‘Berkenrode’
naar plannen van J. Stuyt in samenwerking met J.Th.J. Cuypers en J. Etmans
gebouwde woningbouwcomplex Nova et Vetera (1914) is alleen de bebouwing aan
de Eikenlaan en Beukenlaan behouden. De woningbouwvereniging ‘Heemstede's
Belang’ liet naar ontwerp van T. de Bruin en K. Jonkheid het complex Bosboom
Toussaintlaan e.o. (1919-'21) bouwen. Boven de ingangen zitten tegeltableaus met
spreuken van Nicolaas Beets. Ontworpen door H. van der Kloot Meyburg zijn de
woningen Haemstedeplein e.o. (1920-'21) van de woningbouwvereniging
‘Haemstede’. Bollenschuren. De voorm. bollenschuur Herenweg 19 bestaat uit een
in 1909 door D. van Letten verbouwd koetshuis en een centraal verwarmde moderne
bollenschuur (1930, L. Tol). De schuren bij Kadijk 34 (1907-'08, P. Smit) en
Manpadslaan 12 (1910, J.W. Reijneveld) hebben een houtskelet met wit geverfde
gevelplaten. Het voorm. gebouw voor de bloembollencultuur, Leidsevaartweg 1
(1924-'28, J. Zietsma), is een kubistisch-expressionistisch ontwerp met
vooruitspringende en hogere ingangspartij, en laag in de gevels geplaatste
vensterreeksen.
Het waterpompstation ‘Leiduin’ werd in 1851-'53 aangelegd voor de
drinkwatervoorziening van Amsterdam. Als eerste verrees in 1853 een
neoclassicistische stoompompstation (later verbouwd tot laboratorium) met
regulateurgebouwtje (Leidsevaartweg 73). Er werden verschillende dienstwoningen
gebouwd, zoals in 1855 het blok Leidsevaartweg 57-67, met smederij en
timmerwerkplaats (verbouwd tot woonhuizen in 1926), en in 1901 de
chaletstijlwoningen Leidsevaartweg 75-77 voor de machinist en de opzichter.
Het deel van het waterleidingterrein op het grondgebied van Vogelenzang
(Vogelenzangseweg 21, gemeente Bloemendaal) kreeg in de jaren 1921-'29 een
nieuw pompgebouw, voorfilter- en nafiltergebouwen, regulateurgebouwtjes, een
magazijn annex schaftlokaal en een toegangsgebouw voor de reinwaterkelder; alles
uitgevoerd in sobere expressionistische vormen. Ook na de oorlog zijn diverse
bijzondere gebouwen verrezen, waaronder een ronde spoelwatertoren (1954), een
pompstation (1961, P.J. Elling) en - in antroposofische stijl - een ozon - en
koolfiltergebouw en een spoelwatergebouw (1995, M. van Huut).
Bruggen. De gemeentelijke dienst Openbare Werken bouwde rond 1930 in
zakelijk-expressionistische stijl verschillende betonnen liggerbruggen, waarbij voor
de decoraties werd samengewerkt met bekende beeldhouwers (H.A. van den Eijnde
en M. Andriessen). Over de Crayenestervaart liggen de Marisbrug (J.H.
Weissenbruchweg; 1928) en de Crayenesterbrug (P. de Hooghstraat; 1931). Verder
liggen over de Zandvaart de Zandvaartbrug (bij Heemsteedsedreef 109; 1929) en de
Glipperbrug (bij Glipperweg 72; 1933), met bij de laatste een voorm. tramhuisje van
de lijn Haarlem-Leiden, over de Van Merlenvaart de Van Merlenbrug (bij Glipper
Dreef 186; 1932) en over de Bronsteevaart de Bronsteebrug (Wagnerkade; 1936)
met een vrouwenfiguur als decoratie.
De achtzijdige watertoren (Nijverheidsweg 5) verrees in 1910 naar plannen
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Heemstede, Bronsteebrug

van A. Holmberg de Beckfelt in gewapend beton met baksteenvulling en heeft een
betonnen vlakbodemreservoir. In 1915 is tegen de toren een pompgebouw geplaatst.
Het station ‘Heemstede-Aerdenhout’ (Roemer Visscherplein 1) is in 1957-'58
gebouwd naar ontwerp van K. van der Gaast en is deels uitgevoerd als viaduct over
de Zandvoortselaan.
De Alg. begraafplaats (Herfstlaan 1) werd in 1828 naar plannen van J.D. Zocher
jr. aangelegd op een gedeelte van de voorm. buitenplaats Westermeer (huis gesloopt
1829). J.Th.J. Cuypers ontwierp rond 1930 de ingangspartij met vijver, een
portierswoning, de aula en een dienstgebouw uitgevoerd in beton.
Het grafmonument van de familie Van Verschuer-Brants (1901) heeft de vorm
van een liggende zerk met daarop een kleine marmeren sarcofaag uit 1847
(overgebracht van buitenplaats De Hartekamp). Interessant zijn verder de
neoclassicistische grafkapel van de familie Van Vollenhoven (1874), het met obelisk
en doodskleed uitgevoerde grafmonument (1881) voor S.A. Müller-Rivet en het
familiegraf Van Lennep met een door M. Guiraud-Rivière vervaardigd marmeren
beeld voorstellende Jeanne van Lennep († 1928).
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Heerhugowaard, Herv. kerk (1980)

Heerhugowaard
Hoofddorp van de in 1625-'31 drooggemalen Grote Waard of Zuiderwaard. Al in de
middeleeuwen heette het toen onbedijkte gebied Heerhugowaard, of Huigenwaard,
genoemd naar Hugo van Assendelft, kastelein van het kasteel Medemblik ten tijde
van graaf Floris V. De bebouwing beperkte zich eerst tot de Middenweg, maar na
de opening van de spoorlijn Alkmaar-Den Helder (1865) volgde bebouwing langs
de Stationsweg. In 1960 is Heerhugowaard groeikern geworden. Het winkelcentrum
Middenwaard vormt het nieuwe hart van deze naar alle richtingen sterk uitgebreide
forensenplaats.
De Herv. kerk (Middenweg 168) is een recht gesloten driebeukige kerk met
geveltoren en naaldspits, gebouwd in 1870-'71 met eclectische details, mogelijk naar
plannen van A.T. van Wijngaarden. Het bevat een door P. Flaes gebouwd orgel
(1873). In dezelfde stijl bouwde men de pastorie (Middenweg 166; 1870).
De R.K. H. Hart van Jezuskerk (Middenweg 541) is een driebeukige basilicale
kerk met een terzijde geplaatste toren voorzien van een ronde lantaarn met koepel.
Deze kerk met neoromaanse elementen verrees in 1910 naar plannen van C.P.W.
Dessing.
Overige kerken. De Geref. kerk (Stationsweg 51), een zaalkerk met bescheiden
geveltoren, werd in 1916-'17

't Kruis bij Heerhugowaard, R.K. H. Familiekerk

gebouwd naar ontwerp van J. Leegwater en in 1932 vergroot. Ter vervanging van
een monumentale voorganger (1870) heeft men de moderne R.K. St.-Dionysiuskerk
(Middenweg 248; 1963-'64, A.L. Lourijsen en B.J.J.M. Stevens) gebouwd met een
breed maar ondiep torenfront.
De R.K. lagere jongensschool (Van Veenweg 44) is een zevenklassige gangschool
uit 1911-'12.
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Boerderijen. Een 18de-eeuwse oorsprong hebben de stolpboerderijen De
Leeuwenhof (Middenweg 22) en Middenweg 23; de laatste heeft binnen een
tegeltableau. De kop-rompboerderij Maria Jacoba Hoeve (Middenweg 433) is in
1910 gebouwd.
Woonhuizen. Het gepleisterde middenganghuis Middenweg 179 dateert uit 1835
(gevelsteen) en diende tot 1914 als raadhuis. Siermetselwerk heeft de voorm.
onderwijzerswoning Middenweg 479 (1881-'82, W.F. Ducroix). De
burgemeesterswoning 't Huygenwaert (Middenweg 206; 1935, H. Thunnissen)
vertoont traditionalistische vormen.
Het voorm. café ‘De Koffiemolen’ (Hasselaarsweg 2-4) dateert uit 1912 en heeft
een middenrisaliet met dakerker en een aangebouwd koetshuis.
Veenhuizen. Dit gehucht ten noordoosten van Heerhugowaard was oorspronkelijk
een klein eiland in de Heerhugowaard. De 15de-eeuwse kerk werd in 1862 vervangen
en in 1965 volgde de huidige Herv. kerk (Kerkweg 26) naar ontwerp van C. Nap. In
de stalen klokkentoren hangt een klok uit 1460. De kerk bevat de in 1992
gerestaureerde graftombe van de jurist Reinout van Brederode († 1633), ambachtsheer
van Veenhuizen. De met wapens versierde tombe is gemaakt van zwart marmer uit
Mazy (B). Het in Engelse albast uitgevoerde beeld van de overledene (gisant) is
waarschijnlijk ontworpen door Pieter de Keyser, maar niet door hem uitgevoerd. Uit
1892 dateert de voorm. openbare lagere school (Kerkweg 28), een tweeklassige
gangschool met dwars geplaatste onderwijzerswoning (1889, H.J. de Vries).
Poldermolens. Nabij Veenhuizen staan drie met riet gedekte achtkantige binnenkruiers
op een met hout beklede voet. Uit circa 1650 stamt ‘De Veenhuizer’ (Veenhuizerkade
3; gerestaureerd 1972). Het in 1635 drooggelegde Berkmeer werd bemalen door ‘De
Berkmeermolen’ (Berkmeerdijk 8); de huidige molen komt uit de Wogmeerpolder
(circa 1608, geplaatst 1803). De uit 1891 daterende molen ‘De Vier Winden’
(Langereis 2) bemaalde de polder De Lage Hoek.
't Kruis. Dit gehucht ten zuidoosten van Heerhugowaard kwam rond 1900 tot
ontwikkeling. Interessante stolpboerderijen zijn Jan Glijnisweg 27a, die mogelijk
een 17de-eeuwse oorsprong heeft maar de huidige vorm kreeg rond 1870, en de
boerderij Jan Glijnisweg 29 (circa 1880). De voorm. onderwijzerswoning Jan
Glijnisweg 59 werd in 1881-'82 gebouwd naar ontwerp van W.F. Ducroix. De voorm.
R.K. lagere school (Rustenburgerweg 149), een tweeklassige gangschool met
aangebouwde onderwijzerswoning, werd in 1922-'23 gebouwd als openbare lagere
school (A. Groot). De in 1922-'23 naar ontwerp van J. Klomp gebouwde R.K. H.
Familiekerk (Jan Glijnisweg 30) is een wit gepleisterde kruiskerk met vierzijdig
gesloten koor en een overhoeks geplaatste ingangspartij uit 1966 (F. Boogers). Ten
zuidwesten van 't Kruis ligt aan de Oostertocht het voorm. stoomgemaal ‘Huigendijk’
(Huigendijk 19) uit 1877 (in 1935 omgebouwd tot dieselgemaal), dat sinds 1980
dient als poldermuseum.
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Heiloo
Dorp, ontstaan op een strandwal waar Willibrord rond 720 een kerkje stichtte. Bij
het ‘Witte Kerkje’ (Heerenweg) ontstond bebouwing in de 12de eeuw. Er vormde
zich een lintbebouwing langs deze weg (nabij de kerk) en langs de Stationsweg naar
het haltegebouw aan de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar (1879). Aan de Westerweg
verrees een katholieke kerk (1868). Beide bebouwingskernen groeiden pas ver in de
19de eeuw aan elkaar. Ten noorden van het dorp legde men het Blockhove-park
(1918) aan en op het terrein van het landgoed Groot Ypestein aan de zuidzijde van
het dorp kwam de St.-Willibrordusstichting (1928) tot stand. Na de Tweede
Wereldoorlog is Heiloo, als forensendorp van Alkmaar, sterk uitgedijd. Bij de kerk
is recent een nieuw winkelcentrum gebouwd.
De Herv. kerk (Heerenweg 32), oorspronkelijk gewijd aan St. Willibrordus en
ook wel het ‘Witte Kerkje’ genoemd, is een wit gepleisterde eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en een toren van twee geledingen met ingesnoerde spits. Uit
de 12de eeuw stamt het deels in tufsteen opgetrokken schip, waartegen rond 1200
een romaanse toren met rondboogfries verrees. Begin 15de eeuw kwamen het
dwarsschip en een nieuw koor tot stand en waarschijnlijk ook de verhoging van de
toren. In de toren hangt een door Johannes Breutelt gegoten klok (1615). Van de in
1573 verwoeste

Hetloo, R.K. Willibrordusstichting

kerk werd slechts het schip herbouwd (koorsluiting 1630); de restanten van het oude
koor verdwenen in 1765. De bepleistering dateert waarschijnlijk van een reparatie
van 1822-'23 en in 1863 werd de zuidmuur vernieuwd. De kerk is in 1964-'66
gerestaureerd.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf (1843) met trekbalken. Tot
de inventaris behoren een preekstoel en doophek (beide tweede helft 17de eeuw) en
een gesneden bekroning met het wapen van Heiloo (begin 18de eeuw). Een
sarcofaagdeksel van rode zandsteen is opnieuw gebruikt als grafzerk (gotische letters).
Bij de toren staat de Willibrordusput, die in zijn huidige vorm teruggaat tot de
15de of 16de eeuw (gerestaureerd 1951). Op het kerkhof staat onder meer een obelisk
op postament voor J. Brink († 1900).
De R.K. St.-Willibrorduskerk (Westerweg 265) is een driebeukige basilicale
kerk met doopkapel, ingangsportaal en een terzijde geplaatste toren met steile spits.
Deze door J. Stuyt met traditionalistische elementen en romaanse details ontworpen
kerk verrees in 1925-'27 ter vervanging van de kerk uit 1868. Het Pels-orgel dateert
uit 1927. De uit 1868 daterende eclectische pastorie (Westerweg 267) is ontworpen
door H.J. van den Brink.
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De R.K. Willibrordusstichting (Kennemerstraatweg 464) werd in 1928-'40
verwezenlijkt op het landgoed Ypestein, waarvan het huis in 1880 was gesloopt.
Opdrachtgever van deze psychiatrische inrichting was de in 1928 gestichte
Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouwe van Lourdes, met broeder-overste
Junianus Traag als ‘bouwpastor’. In traditionalistische vormen ontwierpen H.J.W.
Thunnissen en J.H. Hendricks acht paviljoens, een hoofdgebouw en diverse
dienstgebouwen en dienstwoningen. Begonnen werd met drie paviljoens (1928-'29),
waaronder het St.-Pauluspaviljoen (voor psychopaten). Aan de straatzijde bouwde
men het sanatoriumpaviljoen S.M. Glorieux en het paviljoen Aloysius (beide 1932).
Daartussen verrees in 1938-'40 het hoofdgebouw met broederklooster (gesloten 1994),
kloosterhof en de op de koepelkerken van J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt geïnspireerde
O.L. Vrouwe van Lourdeskapel. Deze kapel bevat beelden van P. Biesiot, smeedijzeren
ambo's en communiebanken van N. Witteman, gebrandschilderde ramen van K.
Trautwein en een Pels-orgel (1949). Biesiot maakte ook de beelden aan het
hoofdgebouw. De symmetrische tuinaanleg naar ontwerp van K.C. van Nes omvat
een hertenkamp en een hoenderpark. Aan de zuidzijde verrezen dienstwoningen,
zoals de directeurswoning ‘Klein Ypestein’ (Kennemerstraatweg 466; 1929), de
rectorswoning Ypesteinerlaan 2 (1931) en de dokterswoning Kennemerstraatweg
462 (1937).
Het raadhuis (Raadhuisweg 4), een robuust pand met middenrisaliet en tentdak
met dakruiter, werd gebouwd in 1927 naar ontwerp van D. Saal. De raadzaal heeft
men in 1998 vernieuwd.
Huis Nijenburg (Kennemerstraatweg 278) is een statig wit gepleisterd buitenhuis
met middenrisaliet en geblokte hoeklisenen. De oudste vermelding dateert uit 1602,
maar het huidige huis kwam in 1709 tot stand voor Jan van Egmond van de Nijenburg
en zijn zoon Gerard. Gerard's dochter Maria liet het huis achter uitbreiden (circa
1715) en herinrichten in Lodewijk XIV-stijl (1729-'30), zoals met de
wandbetimmeringen in de Blauwe Kamer, waarin opgenomen een schoorsteenmantel
en enkele allegorische grisaille-schilderingen gemaakt door Jan Hoogzaad. Het huis
werd in 1742 door vererving bezit van de familie Van Foreest. In opdracht van
Cornelis van Foreest werd de voorgevel rond 1830 bepleisterd en voorzien
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Heiloo, Woonhuis De Hutkoffer

van (dorisch-)neoclassicistische decoraties.
De formele parkaanleg heeft een zichtas die in het overbos - een deel van de
Heilooërbossen - doorloopt. De parkaanleg kan 17de-eeuws zijn, waarbij de grond
uit de vijver voor het huis in het overbos als ‘kattenberg’ werd opgetast (aangepast
1759-'67). Op de hoeken van de vijver staan twee beelden (1711, Caspar Swents).
Zuidelijk van het huis kwam in 1816-'21 een aan L.A.C. van Delen toegeschreven
Engels Werk tot stand, met slingerende paden en bloemhof. Het koetshuis dateert
uit circa 1740, de neoclassicistische dienstwoning uit circa 1830.
De tuinkoepel Kennemerstraatweg 432 is een wit gepleisterd zeskantig gebouwtje
uit 1891, opgetrokken bij het oorspronkelijk 14de-eeuwse Huis ter Coulster
(afgebroken 1847), waarvan de 17de-eeuwse hekpijlers resteren. De opdrachtgeefster,
mevr. C.F. Fontein Verschuir, huwde in 1884 met B. van der Feen de Lille en samen
lieten ze in 1913 Betsy's hof (Kennemerstraatweg 434) bouwen, een stolpboerderij
met staart.
Woonhuizen. In opzet 17de-eeuws is de eenvoudige boeren- of visserswoning
De Hutkoffer (Heerenweg 21; gerestaureerd 1962) met houten voorschot en luik, en
binnen een betegelde schouw. Voor de rijksbelastingontvanger J.C. Maas Geesteranus
verrees het gepleisterde neoclassicistische huis Kennemerstraatweg 382 (circa 1870).

Heiloo, Blokhuis Lutine

Villa Overmeer (Kennemerstraatweg 81; circa 1885) is uitgevoerd met speklagen
en chaletstijl-elementen. Een neorenaissance-geveltop en erker kenmerken het huis
Kennemerstraatweg 318 (1912). Het door F. Abel ontworpen houten landhuis De
Specht (Heerenweg 2; circa 1923) werd in blokhuis-systeembouw vervaardigd door
de Silezische firma Christoph & Unmack. Van dezelfde firma zijn het Blokhuis Lutine
(Kennemerstraatweg 7) en Kennemerstraatweg 41. De houten prefabwoning Huize
Drechterland (Van Foreestlaan 1) werd in 1928 opgetrokken voor de Enkhuizer
bankier M.A. Emmerling door de Weense firma Schönthaler-Silva. Expressionistisch
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van vorm zijn de met riet gedekte villa's Schoutsbosch (Kennemerstraatweg 59;
1921), Kennemerstraatweg 45 (circa 1925) en Heerenweg 1 (circa 1930).
Het voorm. trafohuisje (Het Maalwater ong.) kwam in 1917 tot stand volgens het
type ‘hoogtoren’ en vertoont sobere expressionistische elementen.
Het opslaggebouw voor zaadteelt en zaadhandel (Holleweg 100) is een L-vormig
pand uit circa 1920 met kleine vensters.
De bollenschuur Hoogeweg 40, een blokvormig tweelaags pand met kleine
vensters, werd gebouwd rond 1925.
De poldermolen ‘Maalwater’ (bij Het Maalwater 7) is een kleine met hout beklede
wipstaartmolen uit circa 1850, afkomstig uit Alkmaar en in 1974 hier herbouwd.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe ter Nood (Kapellaan 8) ligt ten zuiden van Heiloo
in het gehucht Kapel. In 1905 werden de fundamenten van een in 1573 verwoeste
en in 1637 definitief gesloopte middeleeuwse Mariakapel gevonden. Op initiatief
van de Alkmaarse margarinefabrikant G. van den Bosch besloot men tot de bouw
van een bedevaartsoord. In 1913 verrees naar ontwerp van J. Stuyt een forse
driebeukige bedevaartskerk met dwars geplaatste dakerkers als ‘noodkerk’. Tot een
definitieve kerk kwam het niet, wel is de dakruiter vernieuwd (1963, H. Thunnissen).
Het interieur heeft een ziende kap met originele polychromie en bevat een door B.
Pels gebouwd orgel (1914). De calvarieberg werd in 1912 opgeworpen met grond
uit de vijver (corpus Christi in

Kapel bij Heiloo, R.K. kerk O.L. Vrouwe ter Nood (1993), genadekapel
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1974 vernieuwd). In 1915 werd het de laatste statie van een reeks van dertien
kruiswegstaties aan een slingerend bospad. De andere staties hebben de vorm van
een kleine kapel met tegeltableau. De eenbeukige natuurstenen genadekapel
(Kapellaan 8), met ingangsportaal en voorhof, kwam in 1930 tot stand naar ontwerp
van J. Stuyt. De muurschilderingen zijn van H. Bijvoet. De voorhof heeft een halfopen
houten omgang met daarin kruiswegstaties van J. Toorop (1916-'18). In het midden
staat de zogeheten Runxputte van Oesdom, die in de nacht van 8 op 9 december 1713
(Maria Onbevlekt Ontvangen) opnieuw water gaf en vervolgens als Mariaput doel
van vele pelgrimages werd. P. Biesiot vervaardigde het Willibrordusbeeld (1935).
Het nabijgelegen R.K. Julianaklooster (Hoogeweg 65) werd in 1933 gebouwd naar
een traditionalistisch ontwerp van H.W. Valk voor de Congregatie van de Zusters
Juliaantjes (gesticht 1915).

Hem
(gemeente Drechterland)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning met de Hemmerbuurt als
ontginningsas. In 1414 kreeg Hem stadsrechten, maar deze waren louter
bestuurstechnisch van aard. Langs dit langgerekte lintdorp liep van 1913 tot 1936
de tramlijn Hoorn-Bovenkarspel. Van de Herv. kerk (bij Hemmerbuurt 66),
oorspronkelijk gewijd aan St. Lucas, resteert de toren van drie geledingen met
balustrade en achtzijdige naaldspits. Deze laat-gotische toren met spitsboogvormige
spaarvelden verrees rond 1500; balustrade en spits dateren van na een brand in 1897.
De bijbehorende kerk - gebouwd in 1855 ter plaatse van een 15de-eeuwse kruiskerk
- heeft men in 1972 gesloopt.
De R.K. St.-Lucaskerk (Hemmerbuurt 142), een traditionalistische zaalkerk uit
1930, is ontworpen door H.A. van Oerle en J.J. Schrama.
De openbare lagere school (Schoollaan 2) is een tweeklassig schoolgebouw uit
1854 met een onderwijzerswoning uit 1878.
Boerderijen. De in de kern mogelijk

Hem, Herv. kerk, toren

18de-eeuwse houten stolpboerderij Hemmerbuurt 99 heeft een ver uitgebouwd
vooreind met bakstenen pui. Vergelijkbaar hiermee is de boerderij Hemmerbuurt 93.
De 18de-eeuwse lage houten stolpboerderij Hemmerbuurt 7 is uitgevoerd met
terugliggende darsdeuren. Een houten middentopgevel met daaronder een
erkervormige uitbouw bezit de in opzet 18de-eeuwse stolpboerderij Hemmerbuurt
18. Voorbeelden van 19de-eeuwse stolpboerderijen zijn Hemmerbuurt 1 (circa 1850),
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met houten klokgevel, en Schuilwijk (Hemmerbuurt 56; circa 1870). Chaletstijl-details
vertoont de moderne langhuisboerderij Hemmerbuurt 205 (circa 1910).
Het woonhuis Hemmerbuurt 101 is een vroeg-19de-eeuws diep houten huis met
afluiving en bakstenen pui.

Hensbroek
(gemeente Obdam)
Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen, nadat een wat westelijker gelegen
veenontginning was verlaten ten gunste van een nederzetting langs de als dijk
aangelegde Dorpsweg. De oude kerk brandde in 1579 af, het dorp in 1648. Na de
Tweede Wereldoorlog is Hensbroek haaks op de Dorpsweg enigszins uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkweg 2) is een eenbeukige, vijfzijdig gesloten, kerk voorzien
van een ingebouwde toren met ingesnoerde naaldspits. Met gotische verwijzingen
(steunberen) en rondboogvensters kwam deze kerk in 1657-'58 tot stand op initiatief
van ambachtsheer Jacob van Wassenaar van Duivenvoorde en zijn vrouw Agnes van
Renesse (gerestaureerd 1987-'88). In de toren hangt een door Everardus Splinter
gegoten klok (1637). De in 1838 herstelde kerk heeft inwendig een gedrukt tongewelf
met trekbalken en bezit een 17de-eeuwse inventaris met preekstoel (1631), doophek
en herenbanken.
De R.K. St.-Marcuskerk (Burg. Kooimanweg 3) is een eenvoudig houten
noodkerkje uit 1964.

Hensbroek, Boerderij Dorpsweg 59
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Het voorm. raadhuis (Dorpsweg 51), gebouwd in 1878 naar ontwerp van A.T. van
Wijngaarden, is een neoclassicistisch tweelaags pand met middenrisaliet en rank
houten klokkentorentje.
De openbare lagere school (Dorpsweg 70) is een drieklassige school met
aangebouwde onderwijzerswoning uit circa 1925.
De stolpboerderij Dorpsweg 59 werd rond 1870 gebouwd met spiegel, dakerker
en eclectische details.
De poldermolen Oudelandsdijk 7 is een met riet gedekte achtkantige binnenkruier
op een met hout beklede voet. Deze molen uit 1866 bemaalde de polder Hensbroek.

Hilversum
Hoofdplaats van het Gooi, ontstaan in de 10de eeuw en voor het eerst vermeld in
1305. In 1424 werd Hilversum als zelfstandig dorp afgesplitst van Laren. De
driehoekige vorm van dit - tot 1840 bescheiden - esdorp werd bepaald door de Groest,
Langestraat en Kerkstraat, met daaraan aansluitend enkele driehoekige brinken. In
de 16de eeuw werd de wolspinnerij belangrijk voor Hilversum als huisnijverheid.
Via de als Gooisevaart verlengde 's-Gravenlandse Vaart kreeg Hilversum vanaf circa
1650 verbinding met Amsterdam. Het dorp had te lijden van oorlogsgeweld (1629,
1672) en dorpsbranden (1725, 1766). In de 18de eeuw ontstonden in het dorp
bloeiende laken- en tapijtweverijen. Een belangrijke economische impuls vormde
de aanleg van de Oosterspoorweg Amsterdam-Amersfoort met een aftakking naar
Utrecht (1874). De Gooise Stoomtram verbond Hilversum vanaf 1882 met
Amsterdam. Hilversum werd hierdoor een centrum voor recreatie en toerisme. Van
belang was ook de vestiging van het ‘Eerste Nederlandse Herstellingsoord’ (1875)
op de Trompenberg.
Aan de westzijde van de dorpskern vond een niet-planmatige uitbreiding plaats,
al snel gevolgd door de planmatige ontwikkeling van villaparken. Ten westen van
het spoor ontstonden de wijken Boomberg (1876), Suzannapark (1879) en
Ministerpark (1897). Meer noordelijk kwamen ruimere villaparken tot stand als
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Hilversum, Binnenstad

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

(Herv.) Grote Kerk (p. 363)
(Oud-Kath.) Vituskerk (p. 363)
R.K. St.-Vituskerk (p. 363)
R.K. kerk O.L.-Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (p. 364)
R.K. H. Hart van Jezuskerk (p. 364)
Geref. kerk Torenlaan (p. 364)
Bethelkerk (p. 364)
Evang. Luth. kerk (p. 364)
Tesselschadekerk (p. 364)
kerk Vrije Evang. Gemeente (p. 364)
Geref. kerk Perkstraat (p. 364)
Doopsgez. kerk (p. 364)
Synagoge (p. 364)
oude raadhuis (Goois Museum) (p. 365)
postkantoor Kerkbrink 2 (p. 365)
postkantoor Kerkbrink 16 (p. 365)
Politiepost (p. 365)
Raadhuis (p. 365)
Kantongerecht (p. 365)
bewaarschool De Kindertuin (p. 365)
openbare lagere D. Jordanschool (p. 365)
R.K. lagere school Koninginneweg (p. 365)
Pampediaschool (p. 365)
school Neuweg (p. 365)
R.K. Alberdingk Thijm College (p. 366)
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

openbare lagere Multatulischool (p. 366)
societeit De Unie (p. 369)
Vereenigingsgebouw (p. 369)
bondskantoor Ons Gebouw (p. 369)
café Dudok (p. 369)
Grand Hotel en Theater Gooiland (p. 369)
VPRO-villa De Lindenheuvel (p. 370)
VARA-studio (p. 370)
AVRO-studio (p. 370)
KRO-studio (p. 370)
Stoomzuivelfabriek (p. 371)
Station (p. 371)
Tramstation (p. 371)
Kiosk (p. 371)
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Trompenberg (1875, uitbreiding 1880), Nimrodpark (1899), Kannesheuvelpark
(1902), Diergaardepark (1904) en de Indische Buurt (1905). Aan de zuidoostzijde
ontstond villabebouwing langs de Emmastraat, Nassaulaan, Soestdijkerstraatweg en
Utrechtseweg. Ook werden hier de villaparken Heideveldpark (1903), Alexanderpark
(1904) en 't Hoogt van 't Kruis (1913) ontwikkeld. Behalve textielfabrieken vestigden
zich ‘over het spoor’ in Hilversum ook andere takken van nijverheid
(margarinefabriek, kartonnagefabriek, haardenfabriek, drukkerij). In de buurt
ontstonden de bijbehorende arbeiderswijken.
In 1918 kwam de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF) tot stand aan de
Groest. Kort daarop werd de ‘Hilversumse Draadlooze Omroep’ opgericht, die in
1923 zijn eerste programma uitzond. Sindsdien is Hilversum de ‘omroepstad’ van
Nederland. Aan de westzijde werd een nieuwe haven aangelegd (1934-'36), die via
het Hilversums kanaal met de Vecht in verbinding staat. Aan de zuidzijde ontstonden
het sanatorium ‘Zonnestraal’ (1928-'31) en een sportvliegcentrum (1939). W.M.
Dudok - aangesteld in 1915 als directeur van Publieke Werken en van 1928 tot 1954
werkzaam als gemeentearchitect - heeft sterk zijn stempel op de stad gedrukt. Samen
met J.F. Groote stelde hij in 1933 een uitbreidingsplan op, waarvan de laatste delen
pas in 1954-'64 tot stand zijn gekomen. Na de Tweede Wereldoorlog is de binnenstad
gesaneerd (‘Het Kernplan’; 1946, Dudok) en heeft men een winkelcentrum gebouwd
(‘Hilvertshof’; 1973). Ook de aansluiting op de nieuwe wijken is verbeterd
(Structuurplan; 1962, aangepast 1971). Met de aanleg van de zuidelijke ringweg
(1970) werd de wijk Kerkelanden (vanaf 1966) ontsloten en in het noorden bij Bussum
verrees vanaf 1978 de Hilversumse Meent.
De (Herv.) Grote Kerk (Kerkbrink 4) [1], oorspronkelijk gewijd aan St. Vitus,
is een zaalkerk met een toren van drie geledingen met balustrade en achtzijdige spits.
Deze laat-gotische toren stamt uit 1481. De kerk werd door brand verwoest in 1629
en in 1766. Ter vervanging van de te klein geworden kerk verrees in 1890-'91 naar
een rijk neorenaissance-ontwerp van J. Wolbers de huidige kerk met bijgebouwen
en een ingang aan de oostzijde. Na een brand in 1971 is het interieur van de kerk in
1976 in modernistische stijl herbouwd en heeft men de in 1825 verwijderde
torenbalustrade hersteld. Tot de inventaris behoren een uit Amsterdam afkomstige
preekstoel (17de eeuw) en een door W. Rütter voor de R.K. St.-Jozefkerk te Gouda
gebouwd orgel (1854).
Bij de kerk staat het voorm. catechisatielokaal (Oude Torenstraat ong.), een
gepleisterd neoclassicistisch gebouwtje uit circa 1860.
De (Oud-Kath.) Vituskerk (Melkpad 12) [2] is een grote driebeukige basilicale
kruiskerk met vieringkoepel. De voorgevel heeft twee geledingen met dorische en
ionische zuilen en wordt bekroond door een fronton. Deze kerk verrees in 1887-'89
naar een ontwerp in eclectische neobarokke vormen van P.A. Weeldenburg. Het
Christusbeeld in de voorgevel werd vervaardigd door S. Miedema.
Het rijke interieur wordt gedekt door tongewelven en is voorzien van zuilen,
pilasters en hoofdgestellen van stucwerk. Het interieur is na een brand in 1958
gerestaureerd. Het door Th. Bates gebouwde koororgel (1835) is afkomstig uit het
Engelse Norfolk (GB) (geplaatst 1977).
De pastorie (Melkpad 14) dateert eveneens uit 1889 en heeft net als de kerk
natuurstenen hoekblokken en vensteromlijstingen.
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Hilversum, (Oud-Kath.) Vituskerk

De R.K. St.-Vituskerk (Emmastraat 5) [3] is een vijfbeukige basilicale kruiskerk
voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met kooromgang en een hoge toren van
vier geledingen met hoektorentjes en achtzijdige spits. Deze neogotische kerk kwam
in 1891-'92 tot stand ter vervanging van een kerk uit 1843. Het ontwerp van P.J.H.
Cuypers is geïnspireerd op de Franse gotiek en is verder uitgewerkt door J.Th.J.
Cuypers. De bouw stond onder leiding van K.P.C. de Bazel. Opvallend is de rijke
architectuur van de rondom met topgeveltjes en dwarskapjes verhoogde lichtbeuken.
Alle gevels zijn verlevendigd met banden en vensteromlijstingen in gele bakstenen.
De toren is na een brand in 1914 hersteld en voor het laatst gerestaureerd in 2003-'06.
Het interieur wordt gedekt door houten kruisribgewelven (hoofdbeuken) en door
stenen gewelven (zijbeuken, viering en koorsluiting). Verder is het interieur verrijkt
met kleurig baksteenwerk, een triforiumgeleding en natuurstenen pijlers met
colonnetten en bladkapitelen. Tot de neogotische inventaris behoren een zandstenen
hoogaltaar, een Mariaaltaar en een Jozefaltaar, alle ontworpen door F.W. Mengelberg
(1891-'94). Het atelier Cuypers-Stoltzenberg leverde het St.-Vitusaltaar (1895). Uit
de oude kerk komen het door L. van den Brink gebouwde orgel (1859), het doopvont
(1860) en de kruiswegstaties van A. Brouwer (1861). De gebrandschilderde

Hilversum, R.K. St.-Vituskerk
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Hilversum, R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen, plattegrond

ramen in het koor (1892, ontwerp J. Klein) en transept (1899-1901) zijn van atelier
F. Nicolas; die in het schip (1940-'41) zijn vervaardigd door H.C. Jonas en die in de
Mariakapel (1945) door R. Kimpe.
De voorm. pastorie (Emmastraat 7), nu parochiehuis, is een tegen de kerk
aangebouwd herenhuis uit 1892, ontworpen door P.J.H. en J.Th.J. Cuypers in dezelfde
stijl als de kerk, maar met een geveltop in chaletstijl.
De R.K. kerk O.L.-Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Koninginneweg 40) [4] is
een driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, dakruiter en een
voorgevel met ingangsportaal en twee ranke traptorens. Deze neogotische kerk verrees
in 1909-'10 naar ontwerp van W. te Riele en is geïnspireerd op de Amsterdamse
Vondelkerk. Restauraties zijn uitgevoerd in 1990 en in 2005 (P.D. van Vliet).
Het interieur heeft een centraliserende plattegrond dankzij het zich ter plaatse van
de viering tot een zeshoek verwijdende middenschip. Tot de inventaris behoren een
door B. Pels gebouwd orgel (1926) en kruiswegstaties van J. Dunselman (1926). De
gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door atelier F. Nicolas (1911) en M. Weiss
(circa 1960).
De R.K. St.-Clemens Maria Hofbauerkerk (Bosdrift 55) is een driebeukige
pseudo-basilicale kruiskerk met recht gesloten koor en een dakruiter. Deze kerk in
neoromaans-Byzantijnse stijl werd in 1913-'14 gebouwd naar ontwerp van Jac. van
Gils en in 1921-'22 aan de voorzijde met twee traveeën uitgebreid (J.Th.J. Cuypers).
Boven de ingang zit een timpaan met muraalglasschildering van M. Weiss (circa
1960). Het interieur in neoromaanse vormen is uitgevoerd met brede scheibogen en
een afwisseling van schoonmetselwerklagen met witte banden. Het orgel is gebouwd
door G.F. Steinmeyer (1923).
De R.K. H. Hart van Jezuskerk (P.J.H. Cuypersplein 5) [5] is een driebeukige
basilicale kerk voorzien van een achtzijdig vieringgedeelte met lagere transeptarmen.
De zware toren van twee geledingen met forse vierzijdige spits wordt geflankeerd
door breed uitgebouwde kapellen. De kerk kwam in 1927-'28 tot stand naar een
ontwerp in traditionalistische vormen van H.W. Valk. Afkomstig uit de Amsterdamse
Catharinakerk is het Van Dam-orgel (1826, geplaatst 1934) met orgelkast naar
ontwerp van N. Andriessen (1934).
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Overige kerken. De driebeukige voorm. Geref. kerk (Torenlaan 25) [6],
opgetrokken in 1896 naar een ontwerp met neorenaissance-elementen van D. Kuiper,
huisvest een uitgeverij. De Bethelkerk (Zadelstraat 3) [7], nu ‘Silo-kerk’ genoemd,
is ontstaan uit een in 1898 door de Vrije Evang. Gemeente begonnen bewaarschool,
die werd vergroot in 1901 en ingrijpend verbouwd tot kerk in 1923. Een
expressionistische kruiskerk met deels ingebouwde toren is de Herv. Diependaalse
kerk (Diependaalselaan 138; 1925, D.A. van Zanten). Eveneens expressionistisch,
met een deels ingebouwde toren, is de Evang. Luth. kerk (Bergweg 6-6a; 1923, J.
Dullaart) [8], waarvan de puntgevel natuurstenen schouderstukken heeft in de vorm
van gebeeldhouwde zwanen. Deze kerk bevat een Weidtmann-orgel (1750).
Expressionistische details vertoont de Tesselschadekerk (Tesselschadelaan 17; 1927,
B.H. Bakker en H. Bunders) [9], van de Ned. Prot. Bond. Tot appartementen
verbouwd is de voorm. R.K. St.-Josephkerk (Pelikaanstraat 32), een grote driebeukige
kerk in gele baksteen met lage dwarsbeuken en een terzijde geplaatste toren. Deze
in 1935-'36 gebouwde kerk is een traditionalistisch ontwerp van N. Andriessen.
Traditionalistische vormen hebben ook enkele zaalkerken, zoals die van de Vrije
Evang. Gemeente (Taludweg 35; 1930, A.D.R. Blok) [10], de huidige Koninkrijkzaal
van de Jehova's Getuigen (F. Halslaan 53-55; circa 1930), de huidige Geref. kerk
(A. Perkstraat 4a; circa 1935) [11] en de Doopsgez. kerk (Boomberglaan 14; 1940,
M. Bakker) [12]. Een functionalistisch ontwerp met kubusvormige volumes toont
de Nieuw Apost. kerk (J. Geradtsweg 113-115; 1937, B.H. en C.M. Bakker.), gebouwd
als ‘Vereenigingsgebouw voor de Hersteld Apostolische Gemeente’.
Van na de Tweede Wereldoorlog dateert de (Geref.) Westerkerk (Fr. van Eedenlaan
ong.; 1955-'56, D. Egberts), een traditionalistische zaalkerk met ranke toren.
Naoorlogse gebouwen in functionalistischer vormen en met betonnen gevelelementen
zijn de (Chr. Geref.) Rehobothkerk (Kleine Drift 63a; 1959, H. Geels), met
honingraatvormig glasfront, en de (Chr. Geref.) Pniëlkerk (Van Ghentlaan 47; 1960,
C. Trappenburg). Ontworpen met kubische bouwvolumes en vrijstaande torens is de
R.K. Verrijzeniskerk (De Kupstraat 1; 1961-'62, H.M. Koldewey). De synagoge
(Laanstraat 30) [13] is in 1968 in functionalistische stijl gebouwd naar ontwerp van
P. Hartman ter vervanging van een sjoel aan de Zeedijk (1789).
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Het oude raadhuis (Kerkbrink 6) [14] kwam in 1882 tot stand naar een
neorenaissance-ontwerp van J. Rietbergen. Daarbij behield men muurwerk van het
na brand (1766) in 1768 herbouwde rechthuis. Het gebouw heeft een gebosseerd
souterrain, een dubbele bordestrap naar de bel-etage en een middenrisaliet met
klokkentorentje. In het pand bevinden zich sinds 2005 het Museum Hilversum en de
V.V.V. Dat jaar is aan de achterzijde een moderne uitbreiding verwezenlijkt (H.
Ruijssenaars).
Postkantoren. Het voorm. postkantoor Kerkbrink 2 [15], gebouwd in 1888 in
neorenaissance-stijl, werd in 1904 verbouwd tot woon- en winkelpand. Het nieuwe
postkantoor uit 1902 heeft men in 1940-'43 vervangen door het huidige postkantoor
Kerkbrink 16 [16]. Dit met kalksteenplaten beklede tweelaagse gebouw met lange
vleugel aan de Torenlaan is een functionalistisch ontwerp van F.E. Röntgen.
De voorm. politiepost (Kleine Drift 17) [17], een door siermetselwerk opvallend
gebouw met hoge schoorstenen en een paraboolvormige ingang, werd in 1919
gebouwd naar een expressionistisch ontwerp van W.M. Dudok. Het was tot 1934 als
zodanig in gebruik.
Het huidige raadhuis (Dudokpark 1) [18] verrees in 1927-'31 in
kubistischexpressionistische stijl en wordt beschouwd

Hilversum, Raadhuis

als het belangrijkste werk van W.M. Dudok. De in gele baksteen uitgevoerde
blokvormige bouwdelen zijn gegroepeerd om twee binnenhoven. Daklijsten, luifels
en vensterstroken vormen sterke horizontale accenten. De lichtgele verblendsteen
heeft een brede, schuin afgesmeerde, lintvoeg (Dudokvoeg). Aan de vijverzijde rijst
een toren op. Het raadhuis is gerestaureerd in 1989-'96 (G.W. van Hoogevest).
Inwendig zijn de wanden en vloeren afgewerkt met marmer. De Burgerzaal en de
Raadzaal hebben hun oorspronkelijke functie behouden en de laatstgenoemde bezit
ook nog de inrichting van Dudok. De gebrandschilderde ramen in het trappenhuis
zijn van J. Nicolas. Het omringende park met vijver is in 1931 aangelegd naar plannen
van J.H. Meijer.
Het kantongerecht ('s-Gravelandseweg 59) [19] is een op een natuurlijke verhoging
gelegen T-vormig gebouw, tot stand gekomen in 1965-'67 ter vervanging van een
kantongerecht uit 1879. Het functionalistische ontwerp van J.J.M. Vegter omvat een
op betonnen kolommen geplaatst bouwdeel met een in het midden ingesnoerde
voorgevel en aan de achterzijde een kantorenvleugel. Scholen. De voorm. Hogere
Burger School (Jonkerweg 31), nu ‘A. Roland Holst College’, verrees in 1903 naar
een neorenaissance-ontwerp van P. Andriessen met rationalistische elementen en
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tegeltableaus (gerestaureerd na brand in 1993). Uit 1903 dateert ook de in
neoromaanse stijl ontworpen R.K. Aloysiusmavo (Pr. Bernhardstraat 160). In opdracht
van de dames N.E. Mulert en G.J. Thomassen kwam in 1904 de bijzondere lagere
Godelindeschool (Mozartlaan 6) tot stand naar een ontwerp in ‘Um 1800’-stijl van
J.W. Hanrath (uitgebreid 1919 en 1928). De Kindertuin (Dudokpark 10) [20] is een
in 1905 naar ontwerp van M.A. Poel gebouwde villa met jugendstil-details, waarin
een bewaarschool - de ‘Wilhelmina-Fröbelschool’ - met twee leslokalen en een
speelzaal werd ondergebracht. Uit 1906 dateert de tweelaagse voorm. openbare lagere
D. Jordanschool (Geuzenweg 84) [21]. De voorm. R.K. St. Ludgerus Kweekschool
(Oude Amersfoortseweg 79-79a), een U-vormig gebouw in sobere neorenaissance-stijl
met internaat en kapel, verrees in 1908-'09 naar plannen van H. Nieuwenhuijsen. In
1921-'22 werd de kapel vergroot. Na de sluiting van het internaat (1972) heeft de
Evangelische Omroep dit bouwdeel betrokken en na 1980 ook het schoolgedeelte.
Sobere neogotische details vertoont de R.K. lagere school Koninginneweg 42 (1913)
[22]. Met rationalistische details uitgevoerd is het voorm. Gymnasium (Schuttersweg
26; 1913).
Hilversum heeft veel expressionistische schoolgebouwen. Uitgevoerd met details
in die stijl is de forse Pampediaschool (Larenseweg 28a; circa 1920) [23], opgezet
met vooruitspringende ingangs- en hoekpartijen. Hetzelfde geldt voor het ontwerp
van het voorm. schoolgebouw Neuweg 31 (circa 1920) [24]. Expressionistische
elementen vertonen de siermetselwerktopgevels van de hoekpartijen van het voorm.
Chr. Lyceum in 't Gooi (Lage Naarderweg 45-47; 1920, J.L. van der Bom). Dit pand
is in 1970 betrokken door de TROS en uitgebreid in 1998 (P.J. de Clerq Zubli). Sober
expressionistisch van vorm zijn de voorm. Gooise Huishoudschool (Vermeerlaan
13; 1921, B.H. en C.M. Bakker) en het schoolgebouw Van 't Hoffplein 2 (1929, J.Ph.
Wormser en B.E. Wentink). In zakelijk-expressionistische stijl ontwierp N. Andriessen
de in 1928-'29 gebouwde R.K. lagere scholen Kamerlingh Onnesweg 2 en C.
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Hilversum, Snelliusschool (1995)

Drebbelstraat 64. In 1937 volgde naar zijn ontwerp het R.K. Alberdingk Thijm College
(Emmastraat 56; 1937) [25] voor middelbaar onderwijs. Dit
zakelijk-expressionistische gebouw heeft een karakteristiek open portiek met glazen
ingangspui.
Architect W.M. Dudok heeft een sterk stempel gedruk op de Hilversumse
scholenbouw. Een vroeg ontwerp was de Rembrandtschool (Rembrandtlaan 30;
1919-'20), een gecombineerde Muloen handelsdagschool. Dit T-vormig gebouw
bestaat uit kubusvormige volumes met expressionistische details. Hij ontwierp ook
de glas-in-loodramen van het trappenhuis (gerestaureerd 2000). Vervolgens ontwierp
hij diverse openbare lagere scholen in de voor zijn werk kenmerkende
zakelijk-expressionistische stijl met strokenvensters, geglazuurde onderdelen, stalen
ramen en verticale accenten. Voorbeelden hiervan zijn de Dr. H. Bavinckschool
(Bosdrift 21; 1921-'22) en de Vondelschool (Schuttersweg 36; 1927-'29). Enkele van
zijn scholen hebben ver overstekende dakranden en halfronde bouwdelen, zoals de
Julianaschool (Eikbosserweg 166; 1926-'27), de Ruysdaelschool (Ruysdaellaan 6;
1928) en de Lorentzschool (Lorentzweg 135; 1930), voorheen Valerius- en
Marnixschool genoemd. De eenlaagse Nienke van Hichtumschool ('s-Gravesandelaan
56; 1931-'32), een voorm. kleuterschool, valt op door de uitkragende lange
vensterstroken. De uit tweelaagse vleugels bestaande voorm. Snelliusschool
(Snelliuslaan 10; 1931, uitgebreid 1933) was bestemd voor openbaar Mulo-onderwijs
en is nu in

Hilversum, Fabritiusschool (1988)

gebruik als kantoor. Meer in lijn met het Gooise karakter van de Hilversumse
architectuur ontwierp Dudok ook enkele openbare lagere scholen met schilddaken,
zoals het gebouw Minckelersstraat 36 (1925), de Nassauschool (Merelstraat 45;
1927-'28) en de voorm. Multatulischool (Sumatralaan 40; 1930) [26], nu Geref.
basisschool ‘De Wegwijzer’. Het mooiste voorbeeld is echter de gepleisterde en met
riet gedekte Fabritiusschool (Fabritiuslaan 52; 1926).
Woonhuizen. Tot de weinige restanten van de oude dorpsbebouwing behoort het
18de-eeuwse diepe huis Groest 59 met tuitgevel. Eveneens uit de 18de eeuw stamt
het pand Laanstraat 33, waaraan in de 19de eeuw in U-vorm de gepleisterde
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eenlaagspanden Laanstraat 35-37 zijn toegevoegd. Andere voorbeelden van diepe
huizen met tuitgevel zijn Herenstraat 67 (midden 19de eeuw) en de gepleisterde
panden Herenstraat 45 (circa 1880) en Kampstraat 16 (circa 1900), het
laatstgenoemde pand met siermetselwerk.
De oudste Hilversumse villa is het Huis met de Pilaren (Peerlkamplaan 18-20).
Dit neoclassicistische gebouw met hoekrisalieten en dorische zuilenportico werd in
1836 - mogelijk naar plannen van J.D. Zocher jr. - gebouwd voor J. van der Linden.
In 1881-'82 liet Chr. van Lennep het huis afbreken en op de huidige plaats herbouwen.
De gebroeders J., H. en C. de Groot - verenigd in de ‘Bouwmaatschappij Hilversum’
- bouwden diverse wit gepleisterde villa's op de Boomberg, zoals Vaartweg 50 (1884,
J. de Groot) en rond 1890 de villa's Vaartweg 68, Peerlkamplaan 7, Perkstraat 63-65,
Boomberglaan 57 en 63, Torenlaan 45 (J. de Groot) en Rozenhagen (Torenlaan 42;
circa 1895). Opvallende gepleisterde rondboogfriezen hebben Gooizicht (Bergweg
24; circa 1890) en het rijzige drielaagse pand Quatre Bras (Hoge Naarderweg 61;
1892, C. de Groot). Uitgevoerd met een identieke torenachtige hoekpartij zijn
Peerlkamplaan 14-16 en 't Zuydenhoek (Spieghellaan 2), beide uit circa 1895. Uit
die tijd dateren ook de gepleisterde herenhuizen Vaartweg 50b en Badhuislaan 12,
voorzien van een asymetrisch geplaatste voorbouw met afgeschuinde hoeken.
Voorbeelden van gepleisterde herenhuizen met chaletstijl-elementen zijn Emmastraat
55-59 (1898) en het Krugerhuis (Hoge Naarderweg 41). Elders in Hilversum werden
grote gepleisterde neoclassicistische villa's gebouwd, zoals Hestia (Utrechtseweg
29; 1881) en Nieuwen Sade (Melkpad 34; mezzanino). Risalerende middentraveeën
hebben de villa's Vaartweg 32-34, Perkstraat 12, 't Zuydenbroek (Peerlkamplaan 5),
Den Hull (Utrechtseweg 11; circa 1895) en Koninginneweg 60. Uit circa 1890 dateert
de grote gepleisterde villa Bussummergrintweg 4-6. Eclectische details hebben de
ongepleisterde villa's Emmastraat 61 (1887, J. de Groot) en Vaartweg 89-89a (circa
1895). Een vroeg voorbeeld van neorenaissance-stijl is de grote villa Buen Retiro
(Trompenbergerweg 6), opgetrokken in 1875 naar een ontwerp van I. Gosschalk met
een rijke topgevelpartij en licht gekleurde gevelbanden. Op basis van een ontwerp
van Gosschalk met overwegend eclectische elementen werd de oude
jongenskostschool van W. van Loon (1842) in 1889 voor C.W. Groskamp verbouwd
tot de villa Erica ('s-Gravelandseweg 55). Sinds 1933 is hier de openbare bibliotheek
gevestigd. Andere voorbeelden van villa's met neorenaissance-elementen zijn
Koninginneweg 7 (1897; ook chaletstijl-elementen) en Prima Vera (Koninginneweg
2; 1898) - beide naar plannen van J.G. Briët - en het kleinere pand Emmastraat 13
(circa 1895). Interessant is de rijke baksteenornamen-
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tiek van de voor burgemeester J.C. Gülcher gebouwde villa Elisabeth (De Rijklaan
7; 1884) en de gepleisterde villa met neorenaissance-elementen Emmastraat 21 (circa
1895). Neorenaissance-elementen hebben ook Parklaan 1 (1903, J. Bol), met
opvallende serre en balkon, en P.C. Hooftweg 5 (1907, J.J. Brandes).
Siermetselwerk in verschillende kleuren zijn kenmerkend voor de jugendstil-villa's
Villa Annie (Burg. Schooklaan 20; 1902, G. Kloppers), gebouwd in opdracht van
F.J. Domela Nieuwenhuis, en Op den Hull (Oude Enghweg 21; 1902, J.H. Slot).
Gecementeerde banden sieren de gevels van Vreugde en Rust (Middenweg 10; circa
1900) en Soestdijksestraatweg 43 (circa 1900). De laatste bezit een karakteristiek
belvédèretorentje. Chaletstijl-invloeden vertonen de dubbele villa Oude Enghweg
12-14 - uitgevoerd in kalkzandsteen met rode baksteenbanden - alsmede de Villa
Emma ('s-Gravelandseweg 178; 1903) en de dubbele villa Vaartweg 47-49 (circa
1905). Een van de mooiste villa's in chaletstijl is de in hout uitgevoerde villa Heideveld
(Soestdijkerstraatweg 88; circa 1890) naar plannen van J.F. Klinkhamer. Ook de
gebroeders De Groot ontwierpen villa's met rijke sierspanten in chaletstijl, zoals Villa
Vreewijk (Peerlkamplaan 3), Perkstraat 59

Hilversum, Landhuis Lommerrijk

(1895), Nassaulaan 24 (1899) en Burg. Lambooylaan 19 (1899). Rationalistische
elementen en een kleine open hoektoren zijn zichtbaar bij de gepleisterde villa
Zonneheuvel (Ceintuurbaan 2; 1896), ontworpen door H.P. Berlage voor de weduwe
W.H. Hubrecht.
Een in vakwerkstijl uitgevoerde verdieping hebben de kleine villa's Peerlkamplaan
12 en A. Perkstraat 31 (beide circa 1900). Een hele bovenbouw in vakwerkstijl komt
voor bij de grotere villa's Melkpad 7 (1905, C. de Groot), Godelindeweg 6-8 (circa
1910) en Curaçaolaan 30 (circa 1925; rieten dak).
Met chaletstijl-elementen ontwierp J.R. de Jong de in 1907 gebouwde villa's Huize
Peerlkamp (P.C. Hooftweg 1) en P.C. Hooftweg 3. Ook andere architecten pasten
deze deze stijl toe, zoals bij Emmastraat 37-47 (1903, J.M. Cromwel), villa Elim
(Oude Enghweg 28; circa 1910, W.M. Weerkamp), Burg. Van Hellenberg Hubarlaan
1 (1908, J. Carnos), Minister Hartsenlaan 6 en 9, Utrechtseweg 20 en de villa
Rozenburg (Regentesselaan 19-21; circa 1910, J. Vixseboxse). In vergelijkbare stijl
ontwierp J.H. Slot de villa's Koninginneweg 38 (1901) Hoflaan 2 (1902) en Huize
Zonnenhoek ('s-Gravelandseweg 166-166a; 1902). Rode baksteendetails zijn te vinden
bij de villa's Zonnehoeve ('s-Gravelandseweg
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Hilversum, Villa Middlesex

180; 1903) en Koninginneweg 34 (circa 1905), dat aan de jugendstil verwante details
heeft. Dat geldt ook voor de villa 's-Gravelandseweg 168 (1903, H.J. Jesse).
Opmerkelijk is het overstekende platte dak tussen hoekschoorstenen van villa De
Hoek (Burg. Schooklaan 2; 1905, J.G. Wattjes). A. Salm ontwierp voor E. Luden en
diens Engelse vrouw de villa De Leerkamp (Witte Kruislaan 8; 1906) in Engelse
landhuisstijl. Vergelijkbare ‘bay-windows’ zijn ook te vinden bij het door K.P.C. de
Bazel ontworpen landhuis Beethovenlaan 29 (1909-'10).
In Nieuw Historiserende stijl ontwierp E. Verschuyl enkele forse landhuizen, zoals
't Heem (Rossinilaan 9; 1912) en Sonneheerdt (Hertog Hendriklaan 8; 1916). Beide
kregen een tuinaanleg naar plannen van D.F. Tersteeg. Hiermee vergelijkbare
landhuizen zijn Hoogwolde (Sweelincklaan 9; 1913, M.J. Mouw), Vogelsangh
(Nimrodlaan 12; 1913, J. van der Goot en C.J. Kruisweg) en Minister Hartsenlaan
4 (1912, C. de Groot). Andere voorbeelden uit circa 1915 zijn De Ruwenberg
(Zonnelaan 22), Bisonlaan 6 en het landhuis Kruisvoorde ('s-Gravelandseweg 45).
Een voorbeeld van de overgang naar meer expressionistische vormen is het landhuis
De Bijenschans (Sparrenlaan
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Hilversum, Villa Joelaan 2 (1982)

20, 1917), ontworpen door A.H. Wegerif met een tuin van D.F. Tersteeg (1918). Als
laat voorbeeld van Nieuw Historiserende stijl kan het door P. Cuypers jr. ontworpen
grote huis Beethovenlaan 41-43 (1928) worden vermeld. Opmerkelijk zijn de
ontwerpen in de neobarokke ‘Um 1800’-variant van deze stijl, zoals te zien bij 't
Zuiderend (Utrechtseweg 63; 1911, J.W. Vrains). In die trant ontwierp J. London de
herenhuizen 's-Gravelandseweg 48 (1912) en Zonnehal (Soestdijksestraatweg 90;
1912). Het laatste diende als ambtswoning van burgemeester Van Hellenberg Hubar
en heeft een middenrisaliet met pilasterorde en guirlande. Voor zichzelf bouwde
London de villa Middlesex (Soestdijkerstraatweg 110-112; 1921-'28) in
kubistisch-expressionistische vormen en met art déco-details. Productief als architect
was J.W. Hanrath, die zich in 1896 in Hilversum vestigde. De door hem ontworpen
villa De Eersteling (Middenweg 3; 1893) is beïnvloed door Engelse vakwerkbouw.
Een boerderij-achtig karakter met traditionalistische elementen vertoont de villa
Veldhoeve (Godelindeweg 17; 1897-'98, uitgebreid 1909 en 1924). Kenmerkend
voor zijn werk zijn de landhuizen in Nieuw Historiserende stijl als Utrechtseweg 40
(1904), de Bloemhof (Steynlaan 3; 1903-'04), Palestrinalaan 5 (1904) en
Kannesheuvel (Palestrinalaan 11; 1908). Het laatstgenoemde heeft ‘bay-windows’
over twee verdiepingen. Zijn eigen woonhuis, het brede landhuis D'Olijftak
(Rossinilaan 4; 1904), wordt gedomineerd door een fors wolfseind. Dit motief komt
terug bij Beethovenlaan 27 (1905). Een later en traditionalistischer werk is de villa
Wagnerlaan 30 (1927), ontworpen toen hij zich had geassocieerd met P.H.N. Briët.
Het eigen woonhuis van Briët is de traditionalistische villa Wagnerlaan 5 (1936-'41).
Een traditionalistisch ontwerp van A.J. Kropholler is het met tuitgevels uitgevoerde
dubbele landhuis Larenseweg 170-172 (1916).
Verder zijn er veel villa's in expressionistische vormen. Het door M. de Klerk voor
de familie Veerhoff-Kothe ontworpen expressionistische huis Billeke, nu ‘Solhoeve’
(Van Lenneplaan 37; 1915), heeft een diamantvormige plattegrond. In
expressionistische stijl uitgevoerd zijn ook Berkenlaan 8 (1917, J.M. van der Mey),
de met riet gedekte villa De Rietstulp (Utrechtseweg 253; circa 1920) met hoge
schoorsteen, en Taludweg 69 (circa 1925) met zijn opvallende driehoekige
balkonnetjes. Soberder zijn de door C. de Groot en J. van Laren met hoge puntgevels
ontworpen villa's 's Gravelandseweg 131 (circa 1917) en Trompenbergerweg 35
(1919). Goede voorbeelden van met riet gedekte expressionistische villa's zijn
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Iepenlaan 9 (1923, J.C. van Epen) en de naar ontwerp en met eigen beeldhouwwerk
van G. Hoppen gebouwde atelierwoning De Mijlpaal (Bremlaan 2; 1925). E.G.
Middag ontwierp voor zichzelf het woonhuis met atelier De Boomhoek
(Bussumergrindweg 3; 1926). Voorbeelden van villa's met gebogen rietdaken
(‘kamelenrug’) zijn de Jagershoeve ('s-Gravelandseweg 142; 1925) en De Kameel
(Insulindelaan 19; 1926, J. Dullaart). Expressionistische werken van andere architecten
zijn bijvoorbeeld 't Huizeke (Eikenlaan 39; 1927, P.C. van Uchelen), Arubalaan 6
(1928, Th. Rueter) en Bussumergrindweg 17 (1928, C. de Graaff), Bussumergrindweg
19 (1929, J. van Laren) en Wagnerlaan 7 (1930, H. Bunders).
Ook W.M. Dudok ontwierp in eerste instantie in expressionistische stijl (met rieten
daken), zoals 's-Gravelandseweg 146-148 (1915). Zijn eigen woonhuis De Wikke
(Utrechtseweg 71) is zakelijk-expressionistisch van stijl, evenals de gelijktijdig
gebouwde villa Utrechtseweg 69 (1926). Ook N. Andriessen ontwierp zijn eigen
woonhuis Laapersweg 3 (1927) in zakelijkexpressionistische stijl. Deze door F.
Lloyd Wright beïnvloede stijl is ook merkbaar bij de bungalow Laapersweg 24 (1924,
N. Andriessen) met ver overstekende daken, bij het landhuis Benvenuta
(Bussumergrindweg 40; 1928, J. Dullaart), de geschakelde woningen Simon Stevinweg
103-105 (1929, J. Wils) en de woonhuizen Boomberglaan 77-81 (1935, B.H. Bakker;
nr. 77 was zijn eigen woning).
Goede voorbeelden van functionalistische villa's zijn te vinden in het werk van
P.J. Elling. Hertog Hendriklaan 1 (1928) en Joelaan 2 (1929-'30) bestaan uit kubieke
volumes van beton, met vensters van staal en glas. Elling ontwierp
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ook Rossinilaan 11 (1936), waar het skelet en de kozijnen van hout zijn; het
kleurenschema is van B. van der Leck. Volgens dezelfde principes gebouwd zijn de
villa's Burg. Gülcherlaan 34 en 36 (1934, E.G. Middag).
Na de oorlog ontwierp Dudok voor prof. W.J. de Gruyter en de Perzische prinses
Fatemeh Khanoem de Katchaloff de zakelijk-expressionistische bungalow Golestan
(J. Pennweg 19; 1953).
Andere interessante naoorlogse woningen zijn de appartementengebouwen
Hortensiuslaan 2-32 (1953, A.J. Feberwee) en Boomberglaan 27-49 (1955, D.C.
Bonnet) en het voor eigen gebruik ontworpen functionalistische huis Spoorstraat 65
(1982, K.J. van Velsen).
Volkswoningbouw. Vroege voorbeelden van planmatige arbeiderswoningbouw
in Hilversum zijn Bosdrift 28-32 (1905, P. Andriessen) en de kleine
woningbouwcomplexen aan de Egelantierstraat (1912-'15, E. Verschuyl) en de
Larenseweg (1914-'15, J.H. Slot). Tussen 1915 en 1935 maakte W.M. Dudok de
gemeentelijk uitbreidingsplannen, en hij ontwierp het eerste gemeentelijke
woningbouwcomplex in de Bloemenbuurt aan de Neuweg, Leliestraat en Bosdrift
(1916-'19). In het poortgebouw van het complex aan de Neuweg (nr. 232) was een
openbare leeszaal ingericht. Van de hand van P. Vorrink en J.P. Wormser zijn de
woningen Bosdrift 57-97 (1914-'17). Iets grotere middenstandswoningen met
expressionistische elementen verrezen langs de Vermeerlaan e.o. (1920, J. van Laren
en C. de Groot) en meer zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de huizen aan de
Borneolaan e.o. (1922, H.F. Sijmons). Dudok ontwierp verder het woningcomplex
Edisonplein e.o. (1922-'23). De nieuwe wijken Over 't spoor en Plan Zuid zijn in
1927-'31 door hem ontwikkeld en voor de plannen van veel woningcomplexen was
hij zelf verantwoordelijk, bijvoorbeeld die van Jan van der Heydenstraat 147-199
en de Merelstraat e.o. (Vogelbuurt). Aan de Simon Stevinstraat ontwierp J. Wils een
blok middenstandswoningen (1929). Vergelijkbare zakelijkexpressionistische vormen,
maar dan met steile topgevels, zijn te vinden bij Dr. P.J.A. Cuypersplein 21-49 (1929,
J. van Laren) en in soberder uitvoering aan de Zinniastraat. Hofjesachtig en meer
traditionalistisch van stijl zijn de eenlaagspanden aan de Pelikaanstraat e.o. (1936,
N. Andriessen). Winkels. Uitgevoerd in chaletstijl met vakwerkelementen zijn de
woon- en winkelpanden Kerkstraat 62-66 (1899; W. Kromhout). De voorm. apotheek
Kerkstraat 87 (circa 1905) en het winkelpand Vaartweg 8-12 (circa 1905) hebben
topgevels met pseudo-vakwerk. Van late chaletstijl-elementen voorzien zijn
's-Gravelandseweg 3-5 (1905, C. de Groot) en Kerkstraat 90-92 (1908, A.J.W.
Denekamp). Met kleurig siermetselwerk en jugendstildetails kwamen de winkels
Vaartweg 22a (1903) en 's-Gravelandseweg 38-40 (1906) tot stand, beide naar
ontwerp van J.H. Slot. Een jugendstil-gevel met klokgeveltje en erker bezit
Leeuwenstraat 74 (1904; J. Vixseboxse); alleen het bovendeel van de hoge etalage
is hier behouden. Jugendstil-elementen als grote boogvormige vensteropeningen en
torenachtige uitbouwen zijn te zien bij Havenstraat 109-113 (1905), Vaartweg 14-16
(1906), de in oranje baksteen uitgevoerde winkels Kerkstraat 58-60 (1906, C. de
Groot) en verder bij Havenstraat 1-3 (1908, J.H. Slot) en Groest 36 (1908, M.
Geldmaker). De voorm. kruidenierswinkel van De Gruyter, Kerkstraat 19 (1914), is
ontworpen door W.G. Welsing met zandstenen art déco-elementen en gevelvlakken
in gele verblendsteen. In Nieuw Historiserende stijl ontwierp C. de Groot het
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winkelpand 's-Gravelandseweg 42-44 (1911; klokgevels), en het naastgelegen grote
hoekcomplex 's-Gravelandseweg 46-46e (1912-'14).
Voorbeelden van grote winkelcomplexen in expressionistische stijl zijn Groest
19-57 (1912, B.H. en C.M. Bakker), Kerkstraat 112 en 's-Gravelandseweg 2-4 (beide
1914, A. Jacot). Drogist A. de Vries liet het expressionistische winkelpand Kerkstraat
98 (1925, J. Dullaart) bouwen. Meer zakelijk-expressionistisch van vorm is de voor
R. Feenstra ontworpen Emma-Apotheek (Emmastraat 26; 1921, H.F. Sijmons en Th.
Rueter). Met torenachtige volumes gemarkeerde hoekwinkels zijn Vaartweg 4 (1929,
H. Bunders), Modehuis Noordman (Kerkstraat 40-42; 1930, C. Trappenburg),
's-Gravelandseweg 33-35 (1938, C. Trappenburg) en Veerstraat 42-54 (1934, P.C.
van Uchelen).
Verenigingsgebouwen. De in 1888 opgerichte societeit ‘De Unie’
('s-Gravelandseweg 57) [27] is gevestigd in een in 1846 voor jhr. C. van Lennep
gebouwde villa. Het wit gepleisterde eclectische gebouw werd in 1905 aangekocht
en vervolgens verbouwd naar plannen van J.W. Hanrath. Het in chaletstijl uitgevoerde
Vereenigingsgebouw (Oude Enghweg 19) [28], ontworpen in 1905 door A. Salm
voor de Geref. kerk, is nu het onderkomen van drie Hilversumse vrijmetselaarsloges.
Het ‘Bestuur van de Hilversumse Bestuurdersbond’ liet in 1932 het voorm.
bondskantoor ‘Ons Gebouw’ (Havenstraat 139-139a) [29] optrekken naar een
zakelijk-expressionistisch ontwerp van J. van Laren.
Horeca. Het huidige café Dudok (Larenseweg 3-5) [30] werd rond 1925 in
expressionistische stijl gebouwd als woon- en winkelpand naar ontwerp van W.M.
Dudok. Gebouwd in 1934-'36 als Grand Hotel met aansluitend een Grand Theatre
is het gebouw Gooiland (Emmastraat 2) [31], bestaande uit een U-vormig vierlaags
blok dat de eenlaagse gebogen hotelfoyer met dakterras omsluit. Dit in staalkeletbouw
en met vliesgevels gebouwde functionalistische pand is ontworpen door J. Duiker;
na diens overlijden werd de bouw in 1935 voortgezet onder leiding van B. Bijvoet.
Verder werkten mee P.J. Elling en G.W. Tuynman. Het gebouw is in 1990
gerestaureerd (K.J. van Velsen en J.G.L. van

Hilversum, Theater Gooiland
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Klooster). Bij de jachthaven kwam in 1936-'38 naar plannen van W.M. Dudok het
Paviljoen Wildschut (Vreelandseweg 50) tot stand als een restaurant met terraspartij
en een halfcirkelvormige, op twaalf betonnen pijlers rustende, afsluiting.
Omroepgebouwen. Hilversum is de bakermat van de Nederlandse radioomroepen
geworden dankzij de vestiging van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (1918)
en dankzij de eerste uitzendingen in 1923 van de ‘Hilversumsche Draadlooze Omroep’
(voorloper van de AVRO). De oudste radiostudio's waren gevestigd in villa's, zoals
villa De Lindenheuvel ('s-Gravelandseweg 65; 1893, J.W. Meijer) [32], die in 1931
in gebruik werd genomen door de Vrijzinnige Protestantse Radio Omroep (VPRO;
tot 1997).
De oudste radiostudio is de voorm. VARA-studio (Heuvellaan 33) [33], gebouwd
in 1930-'31 voor de Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs naar ontwerp van A.
Eibink en J.A. Snellebrand. Het gebouw heeft een dubbel geknikt mansardedak en
een toren in constructivistische stijl met open wenteltrap en vijf bordessen. In 1952-'59
is naar plannen van B. Merkelbach en P.J. Elling een uitbreiding tot stand gekomen
met een hal (glazen vliesgevel) en een technische vleugel. Het tegeltableau is
vervaardigd door B. van der Leck, de beeldengroep door O. Jespers. Verdere
uitbreidingen volgden in 1959-'62 en 1964-'69. De VARA is in 1987 verhuisd naar
een nabijgelegen nieuw kantoorgebouw (J. Lengkeek). De studio huisvest sinds de
forse uitbreiding in 1993-'95 (Architekten Cie.) het Muziekcentrum van de Omroep;
de toren is in 2005 gerestaureerd.

Hilversum, AVRO-studio (1993)

De voorm. AVRO-studio ('s-Gravelandseweg 52-50) [34] kwam tot stand voor de
Algemene Vereniging Radio Omroep. Naar plannen van B. Merkelbach verrees in
1934-'36 een functionalistische studio met waaiervormige plattegrond en
directeurswoning. Deze studio 1 (nr. 52) bevat een kerk- en een concertorgel van de
hand van J. Compton uit Nottingham (GB). Een tunnel onder het Melkpad vormt de
verbinding met de in 1938-'40 naar plannen van B. Merkelbach, Ch.J.F. Karsten en
A. Bodon gebouwde studio 2 (nr. 50) met halfrond uitgebouwde glazen ingangspartij.
Aan de opvallende vorm dankt dit gebouw zijn bijnaam ‘de vioolkist’.
De voorm. KRO-studio (Emmastraat 50-52) [35] werd in 1930 gesticht door de
Katholieke Radio Omroep. Op de plaats van een verenigingsgebouw werd naar
plannen van J. Duncker een kleine studio opgetrokken. Hiertegenaan verrees in
1936-'39 een forse uitbreiding naar ontwerp van W.A. Maas. Dit gebouw werd
opgezet met een bestuurskamer waarboven radiostudio's. Na een brand in 1954 volgde
een uitbreiding aan de achterzijde en een nieuwbouw aansluitend aan de grote
concertzaal (1974-'79). Bekende katholieke kunstenaars werkten aan de verfraaiing
van het gebouw. De hal bevat een muurschildering van Ch. Eyck en gebrandschilderde
vensters naar ontwerp van J. Nicolas. De bestuurskamer is als ensemble ontworpen.
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De verglaasde terracotta-reliëfs met onderschriften ‘Verum, Bonum, Pulchrum’ (het
ware, het goede en het schone), zijn ontworpen door S. Nicolas-Nijs (1939).
De Nederlands Christelijke Radio Vereniging begon haar radio-uitzendingen in
1930 in de Villa Henriëtte (Schuttersweg 8). Deze villa in chalet- en vakwerkstijl
werd in 1896 voor de Amsterdamse assuradeur J. ter Meule en zijn vrouw Henriëtte
gebouwd naar een ontwerp van A.L. en J.G. van Gendt. Iets jonger is het bijbehorende
koetshuis (Van Yssumlaan 5-7; 1906, E. Verschuyl). Praktisch gesproken in de tuin
van deze villa bouwde men in 1938-'41 de nieuwe NCRV-studio (Schutters 10) naar
een zakelijk-expressionistisch ontwerp van J.H. van der Veen. De in gele steen
uitgevoerde bouwdelen, waaronder een grote, een middelgrote en enkele kleine
studio's, zijn gegroepeerd rondom een achthoekige toren. De hal heeft
glas-inloodramen van M. Nauta. Na de aanbouw van een technische vleugel (1956,
J.H. van der Zee) volgden nog twee uitbreidingen (1967 en 1987) en een restauratie
(2001). Vanwege de netclustering hebben AVRO, KRO en NCRV sinds 2000 een
gemeenschappelijk onderkomen ('s-Gravelandseweg 80; J. Hoogstad).
Na de Tweede Wereldoorlog is aan de noordzijde van de stad het Mediapark
ingericht met het complex van de Wereldomroep (Witte Kruislaan 55; 1961, J.H.
van den Broek, J.B. Bakema en H.B.J. Lops), de Muziekbibliotheek en Fonotheek
van de Nederlandse Radio Unie (1966, B. Merkelbach en P.J. Elling) en een hoge
PTT-toren (1973, J.H. van der Zee). In 1997 is zogenoemde Villa VPRO (Sumatralaan
45) voltooid, ontworpen door de architectencombinatie MVRDV (W. Maas, J. van
Rijs en N.A. de Vries) en in 2000 kwam het gezamenlijke AKN-gebouw
('s-Gravelandseweg 80; J. Hoogstad) van de AVRO, KRO en NCRV gereed.
Kantoren. Het voorm. kantoorgebouw van Dagblad de Gooi- en Eemlander
(Groest 21) werd in 1928 gebouwd naar een expressionistisch ontwerp van J. van
Laren met een natuurstenen pui en glas-in-loodvensters. Het hoofdkantoor van de
Koninklijke Nederlandse Papierfabriek (Bonairelaan 4), een vierlaags kubusvormig
gebouw met een op kolommen opgetilde kantoorvleugel, is in 1989-'92 in
functionalistische stijl gebouwd naar ontwerp van R.A. Meier.
Boerderijen. Van de oorspronkelijke agrarische bebouwing van Hilversum is
weinig overgebleven. De Boerderij van Houtman (Langestraat 103), eertijds ‘Erve
Hooiberg’ genoemd, werd in 1768 na de dorpsbrand herbouwd en heeft een klokgevel
met hardstenen hoekvoluten en een rondboogfronton. Een vergelijkbare hoofdvorm
en gezwenkte geveltop bezit Herenstraat 65 (circa 1820). Van de verspreid liggende
boerderijen zijn verder noemenswaardig de Corvershof (Corverslaan 1; 1780-'90),
de mogelijk in 1826 na brand herbouwde krukhuisboerderij Corverslaan
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Hilversum, Fabrikeurswoning Groest 104-106

2, de langhuisboerderij Egelshoek 6 (circa 1905) en de boerderij Vredebest (Egelshoek
4; circa 1910) met dwars voorhuis.
Fabrikeurswoningen. Van de voormalige stoomtapijtfabriek ‘Nederland’ (gesloopt
1965) resteert de fabrikeurswoning Groest 116. Dit blokvormige neoclassicistische
eenlaagspand met uitgebouwde etalagekast werd in 1888 gebouwd naar plannen van
gemeentearchitect J. Rietbergen. In het met neorenaissance-gevel uitgevoerde diepe
pand Groest 104-106 (circa 1890) was aan de voorkant de fabrikeurswoning ingericht
en in het achtergedeelte een tapijtfabriek; de ververijen bevonden zich in het
langwerpige bijgebouw. In 1918 werd in dit pand de eerste productie van de
‘Nederlandse Seintoestellen Fabriek’ gevestigd. Eveneens voorzien van gepleisterde
hoekblokken is Herenstraat 10 (circa 1880), ook een voorm. fabrikeurspand.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. stoomzuivelfabriek (Herenstraat 4) [36] werd in
1903-'04 gebouwd naar ontwerp van J.H. Slot. Een tegeltableau op de jugendstil-gevel
herinnert aan de vroegere functie. De in 1954-'57 naar een functionalistisch ontwerp
van M. Breebaart gebouwde Gooise melkfabriek (Oude Larenseweg 34) bestaat uit
een kantoorgebouw met betonskelet, vier bedrijfshallen met schaaldaken en een hoge
bakstenen fabrieksschoorsteen.
De watertoren op de Trompenberg (J. Pennweg 16) verrees in 1893 voor de
Utrechtse Waterleiding-Maatschappij naar plannen van de Compagnie Centrale

Hilversum, Tribune Sportpark (2002)

des Conduites d'Eau te Luik. Deze ronde bakstenen toren met pilasters, rondbogen
en neoromaanse details heeft inwendig een staalskelet als drager van het
Intze-reservoir (constructie firma F.A. Neuman te Eschweiler).
De voorm. elektriciteitscentrale (Jonkerweg 15-15a) werd in 1899-1900 gebouwd
in opdracht van de Hollandse Electriciteits Maatschappij (H.E.M.) naar een ontwerp
met rationalistische elementen. De lage aanbouw links dateert uit 1909 en bevatte
de accukamer.
Het station (Stationsplein 3-7) [37] is in 1990 gebouwd naar ontwerp van J. van
Belkum ter plaatse van het oude station uit 1874. Behouden bleef het luifeldak van
het tweede perron uit 1893 met gietijzeren kolommen en geklonken vakwerkspanten.
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Karakteristiek zijn de in 1938 op het traject Hilversum-Utrecht geplaatste
bovenleidingportalen, bestaande uit geprefabriceerde betonnen boogspanten.
Het voorm. tramstation van de Gooische Stroomtram (Larenseweg 1) [38] is een
in 1901 in gele baksteen opgetrokken pand met jugendstil-elementen, ontworpen
door C.J. Kruisweg.
Het voorm. benzinestation (Larenseweg 279), een functionalistisch bouwwerk
met luifel, kiosk en doorsmeerruimte, is in 1950 opgetrokken naar plannen van H.
Bunders.
De Rex-bioscoop (Groest 23), gebouwd in 1913 als bioscooptheater ‘New York’,
is ontworpen door B.H. Bakker. Bij een verbouwing in 1935 (B.H. en C.M. Bakker)
kreeg het een gepleisterde, zakelijk-expressionistische, gevel.
De Tribune Sportpark (Soestdijkerstraatweg 36) werd in 1919-'20 gebouwd naar
een expressionistisch ontwerp van W.M. Dudok met een bakstenen onderbouw en
een houten opbouw. Het verhoogde middendeel met centrale ingangspartij wordt
geflankeerd door lagere delen van deze onoverdekte tribunes.
Het voorm. badhuis (Meidoornstraat 2) kwam in 1920-'21 tot stand naar een
zakelijk-expressionistisch ontwerp van W.M. Dudok. Het gebouw is symmetrisch
gescheiden in gedeelten voor mannen en vrouwen.
Het padvindershuisje (Schuttersweg 34), een klein gebouw met paraboolvormig
tentdak, werd in 1921 in expressionistische stijl gebouwd naar plannen van J. van
Laren.
De kiosk 's-Gravelandseweg 8b [39], gebouwd in 1931 naar een functionalistisch
ontwerp van B.H. en C.M. Bakker, heeft transparante wanden van staal en glas,
blauw geglazuurde tegels en een betonplaatafdekking (gerestaureerd 1996).
Parken. De oprichter van de Twentsche Bank B.W. Blijdenstein liet in 1903 het
Pinetum Blijdenstein (Van der Lindenlaan 125) aanleggen. Dit pinetum heeft de
meest complete coniferenverzameling ter wereld. Het Rosarium (Boomberglaan
ong.) werd in 1913 aangelegd naar ontwerp van K. Rijnsdorp en D.F. Tersteeg en
bevat een verzetsmonument (1949, V.P.S. Esser). Het Oude Havenpark (Oude Haven
1) kwam in 1915-'16 naar plannen van P. Andriessen tot stand ter afsluiting en
verfraaiing van de haven en loswal. W.M. Dudok liet hier in 1940-'41 enkele zouten zandbunkers bouwen. In 1919-'20 aangelegd in het kader van de werkverschaffing
is
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het Vijverpark (Laapersweg ong.). Naar plannen van W.M. Dudok en J.H. Meijer
ontstond een park met vijver en terraspartijen. Verder is er een
zakelijkexpressionistisch pompgemaal (bij Laapersweg 24; 1920). Het Hertenkamp
(Hoge Naarderweg 205) werd in 1938-'39 eveneens als werkverschaffingsproject
aangelegd naar ontwerp van W.M. Dudok. Van zijn hand is ook de hertenstal.
Begraafplaatsen. De voorm. Oude begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven’ (Oude
Torenstraat ong.) werd als een van de eerste Nederlandse buitenbegraafplaatsen
gesticht in 1792 en daarna vergroot in 1813 (gesloten 1943). Er staat nog een grafteken
voor dr. Tresling (circa 1895). Van de Oude R.K. begraafplaats (Schapenkamp 250)
resteert het neoclassicistische baarhuisje uit 1856, mogelijk ontworpen door Th.
Molkenboer. De Nieuwe Alg. begraafplaats (Bosdrift 12) werd in 1890 aangelegd
naar plannen van L.A. Springer en in 1912 uitgebreid door P. Andriessen. Andriessen
ontwierp ook de met neorenaissance-elementen uitgevoerde aula (1899). De
begraafplaats bevat onder meer de graven van kunstschilder C. Springer († 1891) en
architect J.W. Hanrath († 1932). De Isr. begraafplaats (bij Vreelandseweg 1-3) werd
rond 1920 verplaatst van de noordzijde van Hilversum naar het huidige perceel. De
in 1930 aangelegde Noorderbegraafplaats (Laan 1940-1945 2-4) heeft een aula en
beheerderswoning naar een functionalistisch ontwerp van W.M. Dudok. Karakteristiek
is de zwartwitte tegelrand onder de dakluifel en op de kolommen. Zelf ligt Dudok
ook op deze begraafplaats begraven († 1974). De begraafplaats Zuiderhof
(Kolhornseweg 19) is in 1958-'64 verwezenlijkt naar plannen van Dudok met een
aula en een zuilengalerij die aan drie zijden het voorplein met bassin omsluit.
Landgoederen en buitenplaatsen. Nadat in 1837 de heidegronden rond Hilversum
waren verkocht, liet J. Corver Hooft een deel daarvan ontginnen en er de
langhuisboerderij ‘Blokhoven’ (Utrechtseweg 160; 1837) bouwen. In 1852 kwam
het landgoed in bezit van H.A. Insinger. Na een brand in 1857 liet deze in 1860 het
gepleisterde landhuis Einde Gooi (Utrechtseweg 180-182) bouwen met bij de
verdieping een omgaand balkon op standvinken.
Een vergelijkbaar balkon had ook het landhuis Hoorneboeg (afgebroken 1986).
Op een heuvel in de Hoorneboegse heide was al in 1782 een jachthuis gebouwd. In
1836 kwam dat in bezit van M.A. Sinkel, die er de boerderij ‘Stalheim’ (Hoorneboeg
2; 1842) liet bouwen. Voor de volgende eigenaar, G.E. Moorman, kwam in 1878-'79
het genoemde landhuis tot stand. P.A. Pijnappel, eigenaar vanaf 1906, liet er een
bibliotheek bij bouwen (Hoorneboeg 5). In 1947 werd op het terrein een
conferentieoord van de Remonstrantse Broederschap ingericht, waartoe enkele
bungalows en slaaphuisjes werden toegevoegd.
Van de buitenplaats Jagtlust resteert het boerderij-achtige pand 's-Gravelandseweg
184 met overstekende dakvlakken en cement-rustiek vakwerk. Dit uit vier
rug-aan-rug-woningen bestaande gebouw werd in 1856 gebouwd voor ontginners
van de heide. Verder bevindt zich hier ‘De Hut’ ('s-Gravelandseweg 192; 1922, J.K.
de Haan), een met riet gedekt expressionistisch gebouwtje met achtzijdige verdieping.
Het hoofdgebouw van de buitenplaats Quatre Bras heeft men in 1955 gesloopt.
Behouden is de ‘Zwitsersche stal’ ('s-Gravelandseweg 144; 1898), ontworpen door
A. Salm voor G. Mesdag. Dit op een kruisvormige plattegrond opgetrokken
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Hilversum, Sanatorium Zonnestraal

koetshuis met woning en stal is uitgevoerd in blokhutbouw. Naar plannen van Y.
Kok is het in 1956 verbouwd tot remonstrantse kerk. Voor deze buitenplaats ontwierp
E. Verschuyl in 1902 de houten tuinmanswoningen Beethovenlaan 1 en Mozartlaan
9.
Het landhuis Lommerrijk (Witte Kruislaan 6) dateert uit 1898 en is ontworpen
door J.A. Verschuyl. Dit gepleisterde gebouw met smallere derde bouwlaag heeft
opvallende jugendstil-details. Het bijbehorende park met landschappelijke siertuin
wordt toegeschreven aan H. Copijn, de in nieuw-architectonische stijl aangelegde
tuin aan D.F. Tersteeg (circa 1920).
Het vanaf 1837 ontstane en later deels afgezande landgoed Zwaluwenberg
(Utrechtseweg 223-235) kwam in 1912 in bezit van jhr. E. de Pesters. Voor zichzelf
en zijn half-Schotse vrouw liet hij het imposante landhuis in cottagestijl bouwen.
Van dit door F. Kuipers met erkers, natuurstenen vensterpartijen en forse schoorstenen
ontworpen gebouw is ook het rijk uitgevoerde interieur behouden gebleven. Nabij
het huis liggen een geometrische tuin en een in 1914-'16 door B.C. van den
Steenhoven ontworpen Engelse tuin.
Het buitenhuis Kruisheide (Larixlaan 5) verrees in 1914 naar een ontwerp in ‘Um
1800’-stijl van J. van der Lip (verbouwd 1938, W. Hamdorff). Het bijbehorende
koetshuis met woning, stallen en garage (Bremlaan 1-5; 1920, H.C. Elzinga) is
uitgevoerd in expressionistische stijl.
Het klooster ‘De Stad Gods’ (Soest-
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dijkerstraatweg 151) ligt op het oude landgoed De Monnikenberg ten zuidoosten van
Hilversum. In 1895 ontwierp J.F. Klinkhamer hier een villa voor de Utrechtse
rijksmuntmeester H.L.A. van den Wall Bake. In 1918 kwam het in bezit van jhr. H.
Feith, die E. Verschuyl opdracht gaf tot een vergroting. In 1946 hebben de
augustinessen van St. Monica het gebouw betrokken als klooster, waarbij een kapel
en toren naar ontwerp van P. Heymerink zijn toegevoegd. Het Augustinusbeeld voor
het gebouw dateert uit die tijd.
De tot het landgoed behorende boerderij Monnikenberg (Soestdijkerstraatweg
145) werd in 1843-'48 gebouwd in opdracht van E. van der Velde en kreeg het huidige
aanzicht met vakwerkelementen bij een verbouwing rond 1895. De boerderij heeft
een zomerhuis, Het voorm. sanatorium ‘Zonnestraal’ (Loosdrechtse Bos 7) ligt aan
de zuidzijde van Hilversum op het gelijknamige landgoed dat in de 17de eeuw als
productiebos is ontstaan. De gepensioneerde diplomaat F. Smidt liet hier in 1911 de
houten Pampahoeve bouwen uit een bouwpakket van de firma Boulton & Paul Ltd.
uit Norwich (GB).
In 1919 kwam het landgoed in bezit van de Stichting Diamantwerkers Koperen
Stelen Fonds ‘Nieuwe Levenskracht’, met als doel in dit bosgebied een sanatorium
met nazorgkolonie en arbeidstherapie te bouwen voor tuberculoselijders. Door de
uitvinding van H. ter Meulen in 1917 om diamantstof uit slijpafval te winnen stegen
de inkomsten van de stichting. Naar functionalistische ontwerpen uit 1924-'26 van
J. Duiker en B. Bijvoet, en met J.G. Wiebenga als constructeur, verrezen in 1928-'31
een hoofdgebouw en twee paviljoens in wit gepleisterde betonskeletbouw met platte
daken en stalen ramen. In het hoofdgebouw (1928), ook economiegebouw genoemd,
waren een ontvangstruimte, een recreatieruimte, een eetzaal, behandelkamers, een
apotheek, een badhuis en een ketelhuis ondergebracht. De patiëntenpaviljoens
bestonden elk uit twee vleugels met daartussen een conversatiezaal. Het oostelijk
gelegen Mr. H.C. Dresselhuyspaviljoen werd in 1931 afgebouwd. Na 1957 is
Zonnestraal als algemeen ziekenhuis ingericht. Het westelijk gelegen Prof. H. ter
Meulenpaviljoen (1928) heeft men in 1958 verbouwd en is tot op heden in gebruik
voor de (para-) medische sector. Het Dresselhuyspaviljoen bleef sindsdien leeg en
het ziekenhuis vertrok in 1991 uit het hoofdgebouw. Na jaren van leegstand en verval
is in 2001-'04 een ingrijpende restauratie uitgevoerd (W. de Jonge en H.J. Henket).
Voor de functie van het sanatorium als ‘zelfvoorzienende’ arbeidskolonie verrezen
enkele straalsgewijs aangelegde werkplaatsen met segmentboogvormige daken
(1927-'35) en een bijbehorende houten mottoren (1927) als verzamelplaats voor
zaagsel. Het dienstbodenhuis (1931, gerestaureerd 1995) - nu ‘De Koepel’ genoemd
- is een twaalfzijdig, tweelaags gebouwtje in staal en glas, dat achttien kleine kamers,
een theekeuken en een badkamer bevatte. Voor patiënten in gezinsverband dienden
de nazorgwoningen (Loosdrechtsebos 27-31; 1938, B. Bijvoet). Op het terrein staan
ook enkele door de Duitse Wehrmacht gebouwde traditionalistische bunkerwoningen
(Zonnepark) uit 1942, die in 1949 tot nazorgwoningen zijn verbouwd. Ten slotte is
er een gedenkbank (1948) voor J.A. van Zutphen (‘Ome Jan’), de eerste voorzitter
van de stichting.
De voorm. commandobunker (Doodweg 1), gelegen ten noorden van Hilversum,
kwam in 1943 tot stand in het kader van de Atlantikwall, als onderkomen van de
hoogste militaire bevelhebber in Nederland, generaal J. Blaskowitz. Deze langgerekte
dubbele bunker met verbindend tussenstuk werd gebouwd volgens een
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niet-gestandaardiseerd ontwerp. Vanaf 1952 tot circa 1990 is de bunker in gebruik
geweest bij de Koninklijke Landmacht.

Hippolytushoef
(gemeente Wieringen)
Hoofddorp van het voormalige eiland Wieringen, ontstaan in de 12de eeuw op een
keileemopduiking. De kern wordt gevormd door een kerkring met daarop de hoger
gelegen kerk met kerkhof. De kerk had te lijden van een storm in 1674. De Hoofdstraat
vormt de verbinding met de Koningstraat, die deel uitmaakt

Hippolytushoef, Herv. kerk

van de doorgaande weg over het eiland. In de 19de eeuw kwamen er twee kerken
bij en bebouwde men de Nieuwstraat. Vanaf circa 1920 volgde een uitbreiding met
woningbouw ten behoeve van de aanleg van de Afsluitdijk. Na de Tweede
Wereldoorlog is Hippolytushoef aan de oost- en de westzijde verder uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkplein 17), oorspronkelijk gewijd aan St. Hippolytus, is een
eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een forse toren van twee geledingen
met ingesnoerde bakstenen spits. De deels tufstenen toren stamt uit het begin van de
13de eeuw en werd mogelijk later die eeuw in baksteen verhoogd. De tweede geleding
met spaarvelden en keperboogfries, en de spits dateren uit de 15de eeuw. In de toren
hangt een door Willem Butendiic gegoten klok (1440). Het deels met tufsteen beklede
gotische koor is vermoedelijk 14de-eeuws. Het schip werd na verwoesting (1674)
op de oude funderingen herbouwd in 1675. De in 1839 herstelde kerk, werd na
instorting van het koor (1893) gerestaureerd in 1895 (J.Th.J. Cuypers) en in 1998-'99.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf (in koor vernieuwd 1895) en
bevat een preekstoel (circa 1674) en een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1870).
Er is een gebrandschilderd raam van Claes van der Meulen (1676). Bij het kerkhof
staat een gietijzeren dorpspomp (circa 1890).
Overige kerken. De Doopsgez.
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Hippolytushoef, Postkantoor

kerk (Vermaningsteeg 7) is een zaalkerk uit 1861 met neoclassicistische elementen
en een gepleisterde voorgevel met ingangsrisaliet. De in 1981-'83 gerestaureerde
R.K. St.-Hippolytuskerk (Hoofdstraat 10) verrees in 1867 naar ontwerp van Th.
Molkenboer als een recht gesloten eenbeukige neoromaanse kerk met houten
geveltoren. Het orgel is uit die tijd, iets jonger zijn de koorgewelfschilderingen van
J. Dunselman (1882) en de pastorie (Hoofdstraat 12; circa 1882). De voorm. Geref.
kerk (Koningstraat 32; circa 1900) is een zaalkerk met lager ingangsgedeelte. De
moderne (Geref.) Ankerkerk (Seringenlaan 17; 1967, G. Steen en G. Tuinhof) heeft
een asymmetrisch zadeldak, opengewerkte betonelementen in de toppen en een
vrijstaande klokkentoren.
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Koningstraat 31 (circa 1890) is een eenlaagspand
met hoger opgetrokken middenrisaliet en aan de zijkant een secretariekamer. Het
tweelaagse voorm. raadhuis Elft 1 (circa 1955) is deels met met natuursteen bekleed.
Het postkantoor (Koningstraat 32-34), een eenlaagspand met hoger opgetrokken
middendeel en houten geveltop, kwam in 1919 tot stand naar een sober
expressionistisch ontwerp van J. Crouwel. Het rijkswapen boven de ingang is
vervaardigd door W. Brouwer.
De openbare lagere Avitloschool (Elft 51-53) is een L-vormige zesklassige school
met aangebouwde onderwijzerswoning, gebouwd in 1928 naar ontwerp van D. Saal.
Woonhuizen. Het diepe huis Kerkplein 25 met schoudergevel is volgens de datering
in rode baksteen gebouwd in

Hippolytushoef, Boerderij Oosterklief 36

1849, maar mogelijk naar een 17de-eeuws voorbeeld. Het gepleisterde eenlaagspand
Nieuwstraat 44, met schuin geplaatst hoekvenster en geblokte ingangsomlijsting,
kwam rond 1800 tot stand. Uit de 19de eeuw dateren verder het tweelaagse huis
Hoofdstraat 4 (1845) en de met chalet-sierspanten en gesneden windveren uitgevoerde
huizen Kerkplein 11-14 (circa 1890). Iets jonger is de kleine villa Elft 4-6 (circa
1905). De met riet gedekte en met expressionistische elementen uitgevoerde forse
villa De Haven (Gemeenelandsweg 8) verrees in 1928 voor ir. J.A.W.M. Vetter,
vermoedelijk naar ontwerp van L. Zwiers. Vergelijkbaar hiermee is de door hem
voor A. de Neef ontworpen villa Gemeenelandsweg 12 uit 1928. Beide opdrachtgevers
waren vermoedelijk als hoofdopzichters bij de Zuiderzeewerken betrokken.
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Winkels. Het in 1906 gebouwde woon- en winkelpand Hoofdstraat 14-16 is
voorzien van neorenaissancetrapgevels. Op de art déco-winkelpui van het hoekpand
Hoofdstraat 5 (circa 1930) is nog vaag ‘Albert Heijn’ te lezen.
Kubistisch-expressionistisch van vorm is het woon- en winkelpand Hoofdstraat 19
(circa 1930).
Boerderijen. Het voorhuis van de boerderij Elft 42 is in de top van de
schoudergevel in baksteen gedateerd ‘1734’, maar in opzet is deze boerderij
vermoedelijk nog 17de-eeuws (klezoortjes op de hoeken). Kenmerkend voor
Wieringen is de langgerekte tweevaksschuur met daarin een van de buitenzijde
bereikbare hooischuur (grondtas) en wagenstik (wagenschuur), geflankeerd door een
smaller, lager deel (uutlid) en een achterhuis (koestal) dat overgaat in een uitbouw
van het woongedeelte. Andere voorbeelden van dergelijke boerderijen zijn Hoge Elft
1, Oosterklief 36 (circa 1800), Kerkhofsteeg 1 en Belt 39 (begin 19de eeuw).
Voorbeelden van een stolpboerderij met woonhuisuitbouw zijn Slingerweg 77 (circa
1870) en Oosterklief 6 (1883). Een kleinere stolpboerderij is Beltstraat 10 (circa
1890).
Windmolen ‘De Onderneming’ (Koningsweg 75) is een met riet gedekte achtkante
grondzeiler op veldmuren, gebouwd in 1851 als korenmolen.

Holysloot
(gemeente Amsterdam)
Dorp aan de Holysloter Die, ontstaan in de 13de eeuw als veenontginning. De
dorpsbebouwing ontwikkelde zich aan weerszijden van een bochtig pad op de
zuidoever van de Die. Dit aan de westzijde doodlopende pad liep aan de oostzijde
door tot aan de Zuiderzee. In 1825 kreeg Holysloot een ontsluitingsweg richting
Ransdorp, waartoe het vanaf 1811 behoorde. Die weg liep langs het in 1821 door
A.F. Goudriaan ontworpen - maar in 1828 als idee verlaten - Kanaal door Waterland.
Het dorp had te lijden van de watersnood van 1916. Holysloot is een beschermd
dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 30) ligt op een geringe verhoging en is een wit
gepleisterde zaalkerk met geveltoren en ingangsportaal, gebouwd in 1846-'47 naar
plannen van G. Bronke ter plaatse van een kerk uit 1613 (vervangen 1791). Bij een
restauratie in 1995 is het in 1910 toegevoegde ingangsportaal vernieuwd. De kerk
bevat een laat-18de-eeuwse

Holysloot, Openbare lagere school met onderwijzerswoning
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preekstoel. Het orgel (1730) werd door H. van Giessen gebouwd voor de Waalse
kerk te Haarlem en is via de Geref. kerk van Holysloot hierheen gekomen. De pastorie
(Dorpsstraat 32) verrees in 1878 naar plannen van T.C. van der Sterr.
De voorm. Geref. kerk (Dorpsstraat 37) is een eenvoudige zaalkerk met
rationalistische details, gebouwd in 1916 naar ontwerp van P. Slagmolen.
De voorm. openbare lagere school (Dorpsstraat 38) kwam in 1873 naar plannen
van T.C. van der Sterr tot stand als een eenklassig schoolgebouw met haaks
aangebouwde onderwijzerswoning.

Hoofddorp
(gemeente Haarlemmermeer)
Dorp in de Haarlemmermeerpolder en oorspronkelijk Kruisdorp genoemd. Het werd
kort na 1852 gesticht bij de kruising van de Hoofdvaart met de Kruisweg als een van
de twee grote geplande dorpen. Toen de voorgenomen verdeling van de polder tussen
Noord- en Zuid-Holland niet doorging (1868) werd Hoofddorp de belangrijkste kern
van de Haarlemmermeerpolder. Aan de zuidwestkant kwam in 1891-'94 de Geniedijk
tot stand als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. In 1908 maakte J.H.W.

Hoofddorp, R.K. St.-Johannes de Doperkerk en pastorie

Leliman een uitbreidingsplan (gewijzigd 1912). Mede als gevolg van de explosieve
groei van de nabijgelegen luchthaven Schiphol is Hoofddorp na de Tweede
Wereldoorlog sterk gegroeid, vooral aan de westzijde.
De Herv. kerk (Hoofdweg-Oostzijde 774) is een gepleisterde zaalkerk met
ingebouwde consistoriekamer, voorzien van een geveltoren met houten lantaarn.
Deze in 1853-'58 naar ontwerp van K. Bakker met eclectische elementen gebouwde
kerk bevat een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1869). De eclectische pastorie
(Hoofdweg-Oostzijde 772), een fors herenhuis uit 1859, is eveneens ontworpen door
Bakker.
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Kruisweg 1069) is een driebeukige kerk
met driezijdig gesloten koor en een gedeeltelijk ingebouwde toren van drie geledingen
met frontalen en spits. Deze kerk met neoromaanse elementen verrees in 1858-'60
naar ontwerp van Th. Molkenboer. Bij de restauratie in 1990-'91 zijn enkele
wijzigingen uit 1960 gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Zo zijn de neogotische
polychromie en de kruiswegstaties weer aan het licht gebracht. Van de preekstoel is
de kuip (1730) afkomstig uit een schuurkerk te Poeldijk. Het orgel in een barokke
kast werd gemaakt door R.J. Kerkhoff (1868). Tot het kerkcomplex behoren een
pastorie (Kruisweg 1071; circa 1905) en een nu als boekwinkel dienende voorm.
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bewaarschool (Kruisweg 1067). Verder is er een nu als parochiehuis gebruikt voorm.
liefdesgesticht (Kruisweg 1073; 1913). Dit tweebeukige pand heeft gekoppelde
topgevels met rationalistische elementen.
Overige kerken. De in 1925 opgetrokken Doopsgez. kerk (Hoofdweg-Westzijde
691-693) is een eenvoudige zaalkerk met gekoppelde rondboogvensters. Een
zakelijk-expressionistische kruiskerk met dakruiter is de (Geref.) Marktpleinkerk
(Marktplein 96; 1926-'28, J. de Jonge). Van na de oorlog dateert de Geref. kerk
Kruislaan 52 (1951, W. de Jonge), een wit gepleisterde zaalkerk met dakruiter en
aangebouwde consistoriekamer.
Het voorm. raadhuis (Hoofdweg-Westzijde 671) is een fors tweelaags pand met
een klokkentoren boven het vooruitstekende middengedeelte. De via een trap
toegankelijke entree wordt geaccentueerd door een balkon en een
balkondeuromlijsting met fronton. Dit in 1867 met overwegend neoclassicistische
elementen uitgevoerde gebouw dient sinds 1995 als cultureel centrum en theater.
Het voorm. kantongerecht (Raadhuislaan 3) verrees in 1910-'11 naar een ontwerp
met neorenaissance-invloeden van W.C. Metzelaar. Het blokvormige gebouw met
vooruitstekend middengedeelte en lagere aanbouwen is sinds 1995 in gebruik als
kantoor.
Het polderhuis (Marktplein 47), een blokvormig pand met aangebouwde
dienstwoning, kwam in 1913 tot stand naar een ontwerp in ‘Um 1800’-stijl van F.
Kuipers. Het middenrisaliet wordt bekroond door het wapen van het waterschap
Groot-Haarlemmermeer.
De voorm. land- en tuinbouwschool (Julianalaan 46) werd in 1922 gebouwd naar
een ontwerp met expressionistische details van J.F.R. Gevers.
Woonhuizen. De voorm. deurwaarderswoning Wilgenhaag (Hoofdweg-Westzijde
689) is een tweelaags huis uit circa 1890. Het in 1900 gebouwde middenganghuis
Raadhuislaan 12 heeft een in 1998 herbouwde timmerwerkplaats. Aan de jugendstil
verwant zijn de met erkers en loggia's uitgevoerde villa's Hoofdweg-Westzijde 627
en 695 (beide circa 1910). De grote villa Kruisweg 883 (1910) werd in Nieuw
Historiserende stijl gebouwd voor burgemeester Slob. Iets jonger zijn de woonhuizen
Hoofdweg-Westzijde 683 (circa 1915), met erkertje tussen topgevels, en Gezina's
Lust (Hoofdweg-Westzijde 685; circa 1915) met siermetselwerk. Het in hout
uitgevoerde huis Melatti (Nieuweweg 55; circa 1920) heeft een veranda op de
verdieping. In eenvoudige expressionistische stijl ontwierp J.F.R. Gevers de woningen
Julianalaan 42-44 en 50 (alle circa 1925). Binnen de verboden kring van de Stelling
van Amsterdam gelegen en dus verplicht in hout uitgevoerd is Rijnlanderweg 1011
(1919). Uit 1921 dateren de arbeiderswoningen Ter Veenlaan 1-7.
Horeca. Omstreeks 1856 verrees cafétapperij Marktzicht (Marktplein 31). Buiten
de bebouwde kom ligt het voorm. café Slot (Hoofdweg-Westzijde 901),
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Hoofddorp, Boerderij De Stad Zaandam (1993)

een in 1854-'60 gebouwd dwars pand met luifel.
De voorm. Twentsche Bank (Hoofdweg-Westzijde 665) kwam in 1916 tot stand
naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van J.B. van Loghem met zichtbare
invloed van F. Lloyd Wright. Het graanpakhuis Hoofdweg-Westzijde 661 is een
groot tweelaags pand uit 1933 met houten wanden en strokenvensters.
Boerderijen. In de polder werden verschillende typen boerderijen gebouwd, vaak
volgens het gangbare type uit het herkomstgebied van de eerste bewoners. Tot de
oudere boerderijen behoort De Witte boerderij (Hoofdweg-Westzijde 743; 1860).
Voorbeelden van langhuisboerderijen zijn de voorm. modelboerderij de Mentzhoeve
(Kruisweg 1405; 1858, sinds 1992 in schuur Historisch Museum Haarlemmermeer)
en Hendrikskamp (Hoofdweg-Oostzijde 836; 1861). De boerderij Peking
(Hoofdweg-Oostzijde 440; circa 1880) heeft een grote vrijstaande houten schuur.
Uit 1892 dateert de Commandeurs Hoeve (IJweg 923-925). Andere voorbeelden van
koprompboerderijen met zijlangsdeel zijn de Adolfs Hoeve (Hoofdweg-Oostzijde
470; 1893), De Vogel (Rijnlanderweg 916; 1895) en de Louisa Hoeve (IJweg

Hoofddorp, Alg. begraafplaats, aula

1013; circa 1915). In kalkzandsteen opgetrokken is De Volharding
(Hoofdweg-Oostzijde 516; circa 1910) en een villa-achtig woonhuis heeft de boerderij
Hoofdweg-Westzijde 481 (circa 1915). Een monumentale stolpboerderij uit 1857 is
De Stad Zaandam (IJweg 1071), voorzien van middenrisaliet en windveren. Jongere
stolpboerderijen zijn Hoop op Zegen (Hoofdweg-Oostzijde 1040; circa 1875), de
met riet gedekte boerderij Hoofdweg-Westzijde 893a (circa 1900) en verder
Rijnlanderweg 1015 (circa 1925).
Windmolen ‘De Eersteling’ (Hoofdweg-Westzijde 741) is een ronde stenen
grondzeiler met een met riet gedekte kap. Deze korenmolen uit 1856 is in 1977
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verplaatst en gerestaureerd. De hier herplaatste T-vormige molenaarswoning
(Hoofdweg-Westzijde 741a) dateert eveneens uit 1856.
Het voorm. fort bij Hoofddorp (Hoofdweg-Westzijde ong.), gelegen in een knik
van de Geniedijk, is een omgracht fort van de Stelling van Amsterdam voor de
verdediging van een acces (Hoofdvaart). Het werd in 1904 aangelegd met een
langgerekt bomvrij hoofden voorgebouw (met observatiekoepel), geflankeerd door
afzonderlijke hefkoepels en een gepantserde frontcaponnière. Aan de Geniedijk
liggen een inundatiesluis en een nevenbatterij.
Bruggen. Bij fort Hoofddorp zijn rond 1904 twee gemetselde bruggen gebouwd,
te weten over de fortgracht bij de Paxlaan en over de Hoofdvaart bij
Hoofdweg-Westzijde 741. Uit circa 1939 dateert de betonbrug over de vaart bij de
Bennebroekerweg. Ook over de vaart, maar dan meer ten zuidwesten van de bebouwde
kom, liggen drie moderne bruggen met scheve pylonen (2003-'04), ontworpen door
de Spaanse architect S. Calatrava.
Het voorm. station (Stationsweg 7-13) werd in 1911-'12 gebouwd voor de
Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij aan de lijn
Haarlem-Hoofddorp-Leiden als een tweelaags gebouw met lagere aanbouwen en een
erker. Na de sluiting in 1936 is het verbouwd tot woningen.
Begraafplaatsen. De rond 1875 aangelegde Oude Alg. begraafplaats (bij
Hoofdweg-Oostzijde 774) wordt afgesloten door een gietijzeren hek voorzien van
een boog met doodssymbolen. Het baarhuis is een gepleisterd neoclassicistisch
gebouwtje. De nieuwe Alg. begraafplaats (Hoofdweg 395), aangelegd in 1960 naar
plannen van H. Warnau, heeft een functionalistische aula (1958-'66) naar ontwerp
van G.Th. Rietveld en J.F.H. van Dillen. De luchthaven Schiphol (Schipholweg 1)
beslaat een uitgestrekt gebied

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

377

Hoofddorp, Schiphol vanuit het zuidoosten

ten oosten van Hoofddorp. Een in 1916 aan de oostzijde tegen de Haarlemmerringvaart
aangelegd militair vliegveld werd in 1920 de thuisbasis voor de K.L.M. In 1926 nam
de gemeente Amsterdam het vliegveld over bij de voorbereiding op de Olympische
Spelen (1928). De vertrekhal uit 1928 werd in 1943 verwoest (een kopie staat in
Lelystad). Schiphol kreeg in 1946 de status van nationale luchthaven en in 1949 was
de wederopbouw onder leiding van J. Dellaert gereed ter plaatse van het huidige
Schiphol-Oost, waar zich nog de in 2001 tot restaurant verbouwde verkeerstoren
(1952) bevindt.
Wegens de explosieve groei van het luchtverkeer ‘verhuisde’ men in 1967
westwaarts naar het nieuwe stationsgebouw Schiphol-Centrum met vier pieren (M.F.
Duintjer). Een grote verbouwing in 1975 werd door vele verdere verbouwingen
gevolgd, waaronder de nieuwe aankomst- en vertrekhal (1991-'93, J. Benthem en J.
Crouwel). Naast de oude Schiphol-Oostbaan, beschikt de luchthaven nu over in totaal
vijf start- en landingsbanen; de Buitenveldertbaan, de Kaagbaan, de Aalsmeerbaan,
de Zwanenburgbaan en recentelijk de Polderbaan (2003).

Hoogkarspel
(gemeente Drechterland)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning en in 1403 toegevoegd aan Stede
Broeck. Hoogkarspel werd in 1811 een zelfstandige gemeente (tot 1979). Ten zuiden
van dit lintdorp werd in 1885 de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen aangelegd. Na de Tweede
Wereldoorlog is Hoogkarspel flink uitgebreid naar het noorden en tussen het oude
dorp en de spoorlijn.
De R.K. St.-Laurentiuskerk (Streekweg 216) is een brede driebeukige kerk met
een recht gesloten koor geflankeerd door twee torens met kleine spitsen. Deze kerk
met expressionistische details kwam in 1929-'30 tot stand naar ontwerp van K.P.
Tholens.
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Het raadhuis (Raadhuisplein 1), een met breuksteen bekleed tweelaags gebouw
met souterrain, verrees in 1958 naar plannen van K.P. Tholens en L. van Steenhart
Carré nadat het oude raadhuis uit 1829 in 1954 was afgebrand.
Boerderijen. Uit 1834 stamt de stolpboerderij Streekweg 148 met
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Hoogkarspel, Raadhuis

spiegel en terugliggende darsdeuren. Terugliggende darsdeuren heeft ook de
stolpboerderij Streekweg 30-34 (circa 1880) met dwars aangebouwde woning.
Uitgevoerd met spiegel, versierde schoorsteen en een dakerker met gesneden
windveren is de stolpboerderij Streekweg 20 (1891); vergelijkbare vormen heeft de
stolpboerderij Streekweg 62 (1901). De boerderij Streekweg 82 (1919) bestaat uit
een middenganghuis en daarnaast een schuur.
Woonhuizen. De rond 1860 gebouwde rentenierswoning Streekweg 234 is een
middenganghuis met eclectische details (wenkbrauwen). Begin 20ste eeuw verrezen
het huis Streekweg 29 (circa 1905), met sierspant en erker, en het vergelijkbare maar
dan in kalkzandsteen uitgevoerde huis Streekweg 195 (circa 1910).
Het café Streekweg 167 is een gepleisterd middenganghuis uit circa 1870 met
hoger opgetrokken middenrisaliet. De feestzaal is later aangebouwd.
De watertoren (Streekweg 235) verrees in 1930 naar ontwerp van B.F. van Nievelt
en W. Mensert. Deze twaalfzijdige bakstenen toren met koepelvormig dak en
zakelijk-expressionistische details bevat twee betonnen vlakbodemreservoirs.
Het station (Stationslaan ong.; 1965, W. Kloos) is een langwerpig eenlaagspand
voorzien van een toren met wijzerplaat.

Hoogwoud
(gemeente Opmeer)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als veenontginning. In 1414 kreeg Hoogwoud
stadsrechten, maar deze waren louter bestuurstechnisch van aard. Langs de Burg.
Hoogenboomlaan vormde zich een tweezijdige lintbebouwing en in de 19de eeuw
volgde bebouwing aan de Herenweg richting de R.K. kerk. Na de Tweede
Wereldoorlog is Hoogwoud in zuidelijke richting uitgebreid.
De Herv. kerk (Radboudstraat 1) is een brede eenbeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor en een toren van drie geledingen met balustrade en naaldspits. De twee
onderste torengeledingen verrezen kort na 1472. De derde geleding en de omklamping
van de onderste geledingen zijn uit 1886. In de toren hangt een door François en
Pieter Hemony gegoten klok (1650). Nadat de oude kerk in 1674 door storm was
verwoest, kwam de huidige kerk in 1680 tot stand naar plannen van Thijs Jansz
(gerestaureerd 1966-'67, D. Fledderus).
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Tot de inventaris behoren
een doopvont in Naamse steen (15de eeuw), een overhuifde herenbank (1634), een
preekstoel en doophek (midden-17de-eeuws), een tiengebodenbord (1687) en een
door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1878).
De R.K. St.-Joannes Geboortekerk (Herenweg 7) is een driebeukige
pseudobasilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie

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

geledingen met achtkantige lantaarn en naaldspits. Ter vervanging van een oudere
kerk verrees deze neogotische kerk in 1863-'65 naar ontwerp van Th. Molkenboer.
Nadat die tijdens de bouw was overleden, ontwierp zijn zoon W.B.G. Molkenboer
de toren (1865). De in 1980 gerestaureerde kerk bevat een Ypma-orgel (1873) en
kruiswegstaties van F.L.H. de Fernelmont (1882). De kerkhofkapel (1908) is in 1990
tot columbarium verbouwd.
Het voorm. raadhuis (Burg. Hoogenboomlaan 22) is een dwars pand met souterrain
en bel-etage, voorzien van een risalerend middendeel met bordestrap. In de dakkapel
boven de omlijste ingang zit een inscriptie (1742) die de stichting door jkvr. Louisa
Hedwig van Catz memoreert. Het raadhuis werd naar plannen van Daniël Willemsz
Kleeff gebouwd. Een ingrijpende modernisering in 1907 is in 1960 gevolgd door
een

Hoogwoud, Boerderij Willemshoeve

evenzeer ingrijpende reconstruerende restauratie (C.W. Royaards).
De voorm. openbare lagere school (Burg. Hoogenboomlaan 9) is een tweeklassige
middengangschool uit circa 1920.
Woonhuizen. Met een sierspant uitgevoerd is de notariswoning Herenweg 69
(1888). Eclectische details vertoont het eenlaagse middenganghuis Herenweg 46
(circa 1890), dat werd gebouwd als rentenierswoning.
Boerderijen. De Willemshoeve (Koningspade 17) is een vroeg-17de-eeuwse
stolpboerderij voorzien van een uitgebouwd kort vooreind met houten voorgevel en
rijk maniëristisch snijwerk boven de ingang. De 17de-eeuwse stolpboerderij Gouwe
48 heeft een gevelsteen met de afbeelding van een schip (1671). De houten halsgevel
hoort bij een verbouwing rond 1800. Inwendig bevindt zich een 17de-eeuwse
tegelschouw. De in 1850 gebouwde stolpboerderij

Hoogwoud, Windmolen De Lastdrager
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Aartswoud bij Hoogwoud, Herv. kerk, herenbank (1949)

Koningspade 22 heeft een houten puntgevel boven een erker. Monumentaal is de uit
1857 daterende stolpboerderij Koningspade 31 (nu museumboerderij) met houten
puntgevel. De 19de-eeuwse gepleisterde herdenkingkapel op het erf herinnert aan
de bij Hoogwoud door het ijs gezakte en daarna door de West-Friezen vermoorde
rooms-koning Willem II († 1256).
Windmolen ‘De Lastdrager’ (Burg. Hoogenboomlaan 2) is een met riet gedekte
achtkantige grondzeiler op een met hout beklede voet. Deze vroeg-17de-eeuwse
molen dient als korenmolen.
De grenspaal aan de Herenweg (bij nr. 2), een licht taps toelopende paal met
knopvormige bekroning, dateert uit circa 1930 en markeert de grens tussen Opmeer
en Hoogwoud.
De R.K. St.-Lambertuskerk van De Weere (Driestedenweg 3), ten oosten van
Hoogwoud, kwam in 1905-'06 tot stand naar een neogotisch ontwerp van N. Molenaar
en verving een oudere kerk. De rijzige driebeukige basilicale kerk met vijfzijdig
gesloten koor heeft een slanke toren van drie geledingen met frontalen en achtkantige
naaldspits. Na brandschade in 1963 is de kerk hersteld in 1964. Het hoofdaltaar is
uit de bouwtijd, het Ypma-orgel uit 1885. Aartswoud. Dit kleine dorp ten noorden
van Hoogwoud is een veenontginning met lintvormige bebouwing, ontstaan in de
late middeleeuwen. De in het midden van de 16de eeuw gegraven haven werd na de
inpoldering van de Wieringermeer in 1930 gedempt. De Herv. kerk (Schoolstraat
45) is een zaalgebouw met een toren van drie geledingen zonder spits. De in de kern
uit de eerste helft van de 16de eeuw stammende toren bevat een door Henricus
Nieman gegoten klok (1620) en boven de toreningang zit een gevelsteen van een
reparatie uit 1635. De toren kreeg zijn huidige vorm door een omklamping met
neogotische details in 1895. De laat-gotische kerk werd in 1884 vervangen door de
huidige zaalkerk met eclectische details en gietijzeren rondboogvensters naar ontwerp
van A.T. van Wijngaarden. Belangrijk is de dubbele overhuifde herenbank van de
familie Soete van Laecken (1641), uitgevoerd in rijke laatmaniëristische stijl met
corinthische zuiltjes, familiewapen (opzetstuk) en initialen in ivoor (deurtjes). Het
orgel (1885) werd gebouwd door R. Ibach. De enorme voorm. pastorie (Schoolstraat
47) verrees in 1872 naar een eclectisch ontwerp van G. Groen met een gecombineerd
ingangsportiek en inpandig balkon. Boerderijen. De 18de-eeuwse stolpboerderij
Schoolstraat 4 heeft een ver uitgebouwd vooreind met houten voorschot. De
kop-rompboerderij Schoolstraat 43 (circa 1880) is voorzien van eclectische details
en rijke gietijzeren stalvenster. Ten oosten van Aartswoud staat de Koggemolen
(Kolkweg 2) uit circa 1585, een met riet gedekte achtkantige binnenkruier op een
met hout beklede voet.
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Hoorn
Stad, ontstaan bij de afdamming van het gegraven water de Gouw. Die dam, met
mogelijk een sluis erin, lag ter plaatse van het huidige Rode Steen in de Westfriese
Omringdijk. Deze dijk volgde het tracé van het huidige Grote Oost en liep via het
West verder in één rechte lijn naar Schardam. In 1375 werd het dijkvak tussen Hoorn
en Scharwoude teruggelegd door achter deze dijk een nieuwe te leggen die uiteindelijk
de waterkering overnam waarna het Hoornse Hop ontstond. Begin 14de eeuw werd
de nederzetting bij de dam voor het eerst vermeld. In 1357 ontving Hoorn stadsrechten
van graaf Willem V.
De vermoedelijk eerste, aan St. Cyriacus gewijde, kerk kwam tot stand in 1323
(afgebrand 1328) en werd in 1369 herbouwd aan de Kerkstraat. Er werden diverse
kloosters gesticht, waaronder het Catharinaklooster (1400), het Ceciliaklooster (1400),
het Geertenklooster (1404) en het Mariaklooster (1408). De bouw van de Noorderkerk
begon in 1426. Rond die tijd kreeg Hoorn zijn eerste vestingwerken in de vorm van
een waarschijnlijk aarden wal die van de Westersingel via de Veemarkt en de
Turfhaven reikte tot de Slapershaven aan de oostzijde.
Begin 15de eeuw bloeide de haringhandel in Hoorn. Vanouds bereikte het
buitendijkse gedeelte van de Gouw via een bocht de dam en het daarachter als haven
ingerichte water (‘slusekolc’). Dit buitendijkse water van de Gouw - waar in 1341
aan de zuidzijde al de Nieuwendam was opgeworpen - werd rond 1420 verder
omgevormd tot haven (ter plaatse huidige Appelhaven). Gelijktijdig werd binnendijks
de Gouw gedeeltelijk gedempt (Kerkstraat); de rest volgde in 1561 en 1584. Voor
de grotere schepen bouwde men in 1464 een afmeerplaats met steiger, het ‘Houten
Hoofd’. Door de ophoging van het Baatland ontstond rond 1500 de Binnenhaven
(ook Oude Doelen genoemd). In de aangrenzende 15de-eeuwse haven werden eilanden
aangeplempt (Venidse, Oude Doelenkade), waarna het havenrestant Appelhaven
ging heten.
Vanaf 1507 werden de vestingwerken verbeterd en iets noordelijker uitgelegd
(Nieuwland) langs de Baanstraat en Achter de Vest. De Gelders-Friese bende van
Grote Pier kon mede hierdoor in 1518 buiten de wallen worden gehouden. De
verbetering werd afgesloten met de bouw van de Hoofdtoren (1532). In 1572 kwam
Hoorn in het Staatse kamp, waarna in 1576-'78 naar plannen van Adriaen Anthonisz
een uitbreiding naar het oosten volgde. Daarbij kwamen de Kleine Oost en de
Karperkuil binnen de stad te liggen. Ten zuiden van de Karperkuil legde men in 1608
een haven aan ten behoeve van de werven van de V.O.C. (Binnenluiendijk). Kort na
1650 ontstonden nog verder zuidwaarts de Grashaven
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(of Admiraliteitshaven) en de Buitenhaven, met daartussen het Oostereiland. Inmiddels
had Hoorn zijn bloeiperiode als zeestad gehad en kreeg het als landstad een veel
bescheidener rol als streekcentrum met vee- en kaasmarkten. De oude havens werden
in 1777 door een sluis bij de Hoofdpoort van de zee afgesloten.
In de 18de eeuw werd er weinig gebouwd en in 1797 sloopte men het oude stadhuis,
dat vermoedelijk sinds 1420 op de Rode Steen stond. Dit werd gevolgd door de sloop
van meer gebouwen, waaronder vier van de vijf stadspoorten: Oude Oosterpoort
(1818), Noorderpoort (1850), Koepoort (1871) en Westerpoort (1872). Men dempte
de Turfhaven (1878-'79) en het Waaitje (1878, huidige Veemarkt). In het
havenkwartier werd de Binnenluiendijk deels gedempt (1888), maar in 1912 weer
tot Vluchthaven uitgebouwd. In 1857 verrees een gasfabriek (gesloopt 1989) en er
kwamen scholen aan de Nieuwstraat (1876) en de Muntstraat (1882). Voor een
economische oplevering zorgden de spoorverbindingen met Zaandam (1884),
Enkhuizen (1885), Medemblik (1887) en Alkmaar (1898). Bovendien was Hoorn
van 1863 tot 1922 garnizoensstad.
De eerste uitbreidingen buiten de vesting kwamen pas na 1900 tot stand. Het
uitbreidingsplan uit 1908 (Hasselt en De Koning) leidde tot een brug over de
Oosterpoortgracht bij de Pakhuisstraat naar de uitbreiding richting het
Wilhelminaplantsoen. Die uitbreiding kreeg haar huidige vorm door het
uitbreidingsplan uit 1932-'33 (W. Bruin). Dat plan voorzag ook in een uitbreiding
ten noorden van de spoorlijn (Hoorn Noord). Na aanwijzing van Hoorn als groeikern
(1966) is de stad uitgebreid aan de westzijde (Grote Waal), naar het noorden
Risdam-Zuid en -Noord, vanaf 1970) en aan de oostzijde (Hoorn-Kersenboogerd,
vanaf 1981). Van recente datum is de uitbreiding in het noordoosten
(Bangert-Oosterpolder, vanaf 2004).
In de binnenstad is in 1953 de synagoge afgebroken. De Grashaven heeft men als
jachthaven ingericht (1969) en er is een winkelcentrum gebouwd bij de Blauwe Steen
(Nieuwstraat, 1976). Stadsvernieuwing heeft onder meer plaatsgevonden bij het
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Visserseiland (oorspronkelijk Westereiland), de Italiaanse Zeedijk (1978-'82), de
Oude Doelenkade (1978) en recentelijk bij de Karperkuil. Recent is ook de nieuwe
schouwburg (1999-2004,
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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

(Herv.) Noorderkerk (p. 381)
(Herv.) Oosterkerk (p. 382)
Evang. Luth. kerk (p. 382)
(Herv.) Grote Kerk (p. 383)
R.K. H.H. Cyriacus en Franciscuskerk (p. 383)
Doopsgez. kerk (p. 383)
Herv. kerk Eikstraat (p. 383)
St.-Jansgasthuis (p. 383)
St.-Pietershof (p. 384)
Burgerweeshuis (p. 384)
Oude Vrouwenhuis (p. 384)
Claes Stapelhofje (p. 384)
Huiszittende Armen-Weeshuis (p. 384)
R.K. wees- en oudeliedenhuis (p. 385)
Protestants diaconiehuis (p. 385)
Ziekenhuis (p. 385)
Maria- of Kruittoren (p. 385)
Hoofdtoren (p. 385)
Oosterpoort (p. 385)
Stadhuis (p. 386)
Doelengebouw (p. 386)
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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
46
47
48

Statencollege (p. 386)
Admiraliteitspoortje (p. 387)
Waag (p. 387)
Kamer van de Oostindische Compagnie (p. 387)
Kamer van de Westindische Compagnie (p. 387)
Stadstimmerwinkel (p. 387)
Gevangenis (p. 387)
Postkantoor (p. 388)
Telefooncentrale (p. 388)
openbare lagere school no. 2 (p. 388)
Rijks Hogere Burgerschool (p. 388)
M.U.L.O.-school no. 3 (p. 388)
openbare lagere school Messchaertstraat (p. 388)
U.L.O.-school Messchaertstraat (p. 388)
R.K. lagere St-Jozefschool (p. 388)
R.K. lagere Mariaschool (p. 388)
warenhuis Vroom & Dreesmann (p. 392)
Parkhotel (p. 392)
koffiehuis J.Pz. Coen (p. 392)
V.O.C.-pakhuizen (p. 392)
kaaspakhuis De Zon (p. 392)
pakhuizen De Landbouw/De Nijverheid (p. 392)
kaaspakhuizen Alkmaar/Gouda (p. 392)
distilleerderij Schermer Jenever (p. 392)
Brandspuithuisje (p. 392)
sluis bij het Baatland (p. 392)
Station (p. 392)

T. Alberts en M. van Huut). De binnenstad van Hoorn is een beschermd stadsgezicht.
De (Herv.) Noorderkerk (Kleine Noord 32) [1], oorspronkelijk gewijd aan Maria,
is een driebeukige hallenkerk met vijfzijdig gesloten koor en een dakruiter. De kerk
zou in 1426 zijn gesticht (in hout). Van de herbouw in 1441 in baksteen resteert het
middenstuk van de westgevel. Het huidige laat-gotische koor en transept verrezen
in de periode 1452-'59 (d), waarna rond 1500 de noordbeuk van het schip tot stand
kwam, gevolgd door de zuidbeuk (1519). Opmerkelijk is de schuine plaatsing van
de met drie geveltoppen uitgevoerde westgevel (noordtop herbouwd 17de eeuw).
Bij de laat-gotische zandstenen ingangspartij (eind 15de eeuw) heeft men in 1647 in
het boogveld een gebeeldhouwde Vanitas-voorstelling met skelet aangebracht. Ook
de laat-gotische ingang aan de zuidwestzijde (circa 1520) kreeg rond 1600 een
Vanitas-voorstelling. De middentopgevel heeft een uithangende tweezijdige
wijzerplaat (midden 17de eeuw). De sacristie in de noordoosthoek is
vroeg-16de-eeuws en het koorportaal 18de-eeuws. In de eind 16de eeuw geplaatste
dakruiter (hersteld 19de eeuw) hangt een door Cornelis Ammeroy gegoten klok
(1606). De kerk is gerestaureerd in 1936-'38 (H.J. Cramer) en in 1985-'86 (A.
Hangelbroek-Gouwetor en H. Witte).
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken die rusten op
zandstenen zuilen met bladkapitelen. Uit de Grote Kerk heeft men in 1631 een kleine
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gotische spiltrap met briefpanelen (1497) overgebracht. Tot de inventaris behoren
een preekstoel (1635)
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met koperen lessenaar (1693), een doophek (1641) met koperen lessenaar (1682) en
doopboog (1688), en verder een koorhek (1642), een tochtportaal (1643) en een aan
Peter Weidtman toegeschreven orgel (circa 1720; geplaatst 1972). In de sacristie
bevinden zich een 18de-eeuwse schouw en wandkast. Tegen de zuidbeuk staat een
in de 17de eeuw gebouwde smalle kosterswoning (Kleine Noord 30).
De voorm. (Herv.) Oosterkerk (Grote Oost 60) [2], oorspronkelijk gewijd aan
St. Anthonis, is een eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een dakruiter.
Rond 1485 zou een eenbeukige kerk een houten kapel hebben vervangen. In 1519
begon de bouw van het huidige laat-gotische koor, kort daarop gevolgd door het
dwarsschip. Op de kruising plaatste men rond 1600 de achthoekige dakruiter met
opengewerkte peervormige bekroning.
Daarin hangt een door Ricout Butendiic gegoten klok (midden 15de eeuw). Nadat
in 1603 de voorgevel en een deel van het schip waren ingestort, volgde in 1616 de
herbouw van het schip, voorzien van de huidige maniëristische voorgevel met
zandstenen nissen, banden, aedicula en balustrade. De zandstenen ingangspoort is
vermoedelijk afkomstig uit het atelier van Hendrick de Keyser. In 1764 werd de in
1688 aangebrachte uithangende tweezijdige wijzerplaat vernieuwd en de dakruiter
constructief versterkt (vernieuwd 1819 en 1911). De schipvensters kregen in 1857-'61
spitsboogvormen. De toen ingebrachte gietijzeren ramen zijn bij een restauratie in
1978-'81 vervangen door bakstenen traceringen. De kerk is in 1995 gesloten en
verbouwd tot een multifunctioneel centrum.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken; op de hoeken
van de kruising zijn gesneden evangelistenbeeldjes zichtbaar (eerste helft 16de eeuw).
Tot de vroeg-17de-eeuwse inventaris behoren preekstoel en
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Hoorn, (Herv.) Oosterkerk, plattegrond

Hoorn, (Herv.) Oosterkerk met brandspuithuisje

doophek, twee herenbanken (1620 en 1622), een tochtportaal (1619), een
gebrandschilderd raam (1620; gerestaureerd 1916) en een spiltrap met maniëristische
trapbalusters. In een orgelkast van J.H.H. Bätz (1764) schuilt een door C.G.F. Witte
gebouwd orgel (1871).
De Evang. Luth. kerk (Ramen 4) [3] is een zaalkerk voorzien van een ingezwenkte
voorgevel met geblokte hoeklisenen en een pronkrisaliet in Lodewijk XV-stijl. Ter
vervanging van een kerk aan de Tempelsteeg (1631) kwam deze kerk na een
langdurige discussie in 1768-'69 tot stand, mogelijk naar ontwerp van
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Jacob Hart of meestertimmerman Barent Brouwer.
Het interieur van deze in 1994-'95 gerestaureerde kerk heeft een houten tongewelf
en galerijen langs de lange zijden. De kerkruimte is in 1923 met een scheidingswand
aan de achterzijde ingekort. De inventaris uit 1773 bestaat uit een bijzonder rijk
gesneden preekstoel met klankbord, een doophek met twee koperen doopbogen, een
overhuifde herenbank voorzien van een opzetstuk met uurwerk, en een orgelgalerij.
Het door wijnkoopman Hendrik Taddel geschonken orgel werd gebouwd door Pieter
Müller (1772; gerestaureerd 2001).
De kerk wordt geflankeerd door een pastorie (Ramen 2) met omlijste ingang en
een kosterswoning (Ramen 6) uit 1769.
De voorm. (Herv.) Grote Kerk (Kerkplein 33) [4] is een kruiskerk met
dienstruimten in de oostelijke arm, en met een toren van twee geledingen met
achtkantige lantaarn en ingesnoerde naaldspits. Deze neorenaissance-kerk verrees
in 1881-'83 naar plannen van C. Muysken, nadat de oude neoclassicistische kerk
(1844) in 1878 was afgebrand. Die kerk was al een vervanger voor de middeleeuwse
kerk (gewijd aan Cyriacus) die in 1838 vlam vatte. Voor de nieuwe toren gebruikte
Muysken de romp van de toren uit 1844. De door hem ontworpen torenspits heeft
men in 1938-'39 vereenvoudigd herbouwd en in 1950 is hierin

Hoorn, R.K. H.H. Cyriacus en Franciscuskerk, interieur (1977)

een nieuw carillon gehangen (firma Van Bergen). De kerk is in 1968 buiten gebruik
gesteld en daarna in 1985-'86 verbouwd tot winkels en appartementen. In de winkel
op de verdieping is het houten tongewelf nog goed zichtbaar.
De R.K. H.H. Cyriacus en Franciscuskerk (Grote Noord 15) [5] is een opvallende
driebeukige basilicale kruiskerk met een vijfzijdig gesloten koor en een achtzijdige
vieringtoren met koepel. Het westfront heeft twee kleine half-ingebouwde torens
met achtkantige lantaarns. Deze neorenaissance-kerk, naar ontwerp van A.C. Bleijs,
verving in 1879-'82 een in 1877 afgebrande Mariakapel. De voorgevel staat schuin
op de kerk en ook de kooraanbouwen vormen samen een schuin geplaatste gevel.
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Het interieur wordt gedekt door een stucgewelf en is voorzien van galerijen. De
vieringkoepel heeft men in 1934 gestut met betonnen pijlers. Bij de restauratie van
1991-'93 (A. Hangelbroek-Gouwetor) is het interieur ontdaan van de witte kleur uit
circa 1965. Tot de inventaris behoren een houten Piëta (eind 15de eeuw) en een door
W.F. Krayenschot vervaardigde preekstoel (1756), beide afkomstig uit de voormalige
schuilkerk. Het orgel is gebouwd door M. Maarschalkerweerd (1883). De
schilderingen in het transept zijn van J. Dunselman en de gebrandschilderde ramen
zijn aangebracht in 1901 (koor), 1903 (transept) en 1914 (F. Nicolas & Zn.).
De voorm. pastorie (Grote Noord 13; 1879-'81), in dezelfde stijl als de kerk
ontworpen door Bleijs, werd in 1910 verruild voor een met rationalistische elementen
uitgevoerde nieuwe pastorie (Grote Noord 17).
Het voorm. R.K. kleinseminarie ‘Missiehuis’ (Blauwe Berg 5) van de Congregatie
van Mill Hill van is een carrévormig gebouw uit 1927-'28 in traditionele vormen
naar ontwerp van S.W. Langius. Nu dient het als kantoor.
Overige kerken. De voorm. Doopsgez. kerk (Ramen 31) [6] is een zaalkerk met
wit gepleisterde pilasters en eclectische details, gebouwd in 1865 naar ontwerp van
H. Linse. De kapitelen naast de ingang zijn van gegoten zink. De pastorie (Ramen
29), een fors pand met bescheiden pronkrisaliet in Lodewijk XV-stijl (circa 1750),
is gepleisterd rond 1865. De voorm. Herv. kerk (Eikstraat 1; C. Trappenburg) [7], is
een zakelijk-expressionistische zaalkerk met ingangsportaal uit 1933-'34. Moderne
zaalkerken met opengewerkte betonnen klokkentorens zijn de R.K. H.H.
Engelbewaarderskerk (J. Poststraat 28; 1960-'61, H.A. van Oerle en J.J. Schrama)
en de Geref. kerk (J.D. Pollstraat 1; 1967-'68).
Het voorm. St.-Jansgasthuis (Kerkplein 39) [8], een opvallend diep pand met een
rijke gevel in vroege renaissance-stijl, werd in 1563 gebouwd als nieuwe gasthuiszaal
van het in 1346

Hoorn, St.-Jansgasthuis
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gestichte gasthuis naast de houten klokkentoren van de Grote Kerk (gesloopt 1853).
De voorgevel toont diverse venstervormen (klooster-, kruis- en gekoppelde
kruisvensters) en heeft een aedicula met een beeld van Johannes de Doper,
portretmedaillons en een cartouche met jaartal. De trapgevel is voorzien van
opmerkelijke natuurstenen klauwstukken met in beslagrolwerk gevatte mansfiguren
die geïnspireerd zijn op het werk van Cornelis Floris en Cornelis Bos. De gasthuiszaal
wordt gedekt door een enkelvoudige balklaag met natuurstenen consoles in de vorm
van mascarons, leeuwen of mensenkoppen, waarvan de voorbeelden mogelijk op het
werk van Giulio Romano teruggaan. De eerste verdieping diende vermoedelijk
uitsluitend voor opslag. De gasthuiszaal werd tot 1840 als zodanig gebruikt en was
vanaf 1860 in gebruik als kledingmagazijn voor het garnizoen en na 1922 als boterhal.
Het gebouw is gerestaureerd in 1993-'94 (P. Laan) en ingericht als ‘Kunstcentrum
De Boterhal’.
Het St.-Pietershof (Dal 9) [9] is een carré-vormig gebouw ter plaatse van het in
1457 gestichte kruisherenklooster, waarvan de kloostercellen aan de westzijde in
1577 werden ingericht als oudemannenhuis. Bij een uitbreiding in 1615-'18 werd
deze westvleugel uitgebouwd tot een klein carré (het Vierkant), dat al snel grotendeels
als tuchthuis voor zwakzinnigen diende. Ook volgde een zuidwaartse verlenging en
ontstond er een oostvleugel. In 1638 bouwde men galerijen aan de oost- en westzijde
van de grote binnenplaats en langs het Vierkant. In de noordwesthoek van het grote
carré staat een kleine klokkentoren met uurwerk. Vanaf 1639 bood de hof ook plaats
aan oude vrouwen. Ter plaatse van de oude kloosterkerk aan de zuidzijde van het
grote carré verrees in 1692 een tweelaagse strakke classicistische vleugel. Deze
vleugel met hoekrisalieten en een middenrisaliet met fronton en wapenstenen werd
gebouwd door Gerrit Jansz van Alckemade en steenhouwer Jan Gijseling. Bij een
verbouwing in 1746-'47 zijn schuifvensters aangebracht en dakkapellen in Lodewijk
XV-stijl (voorgevel). De tuin van de binnenplaats kreeg rond 1748 zijn huidige vorm.
De in 1769 heringerichte regentenkamer bevat goudleerbehang (Wijnand Stevens),
een schouw in Lodewijk XV-stijl en een plafondschildering met een allegorische
voorstelling van Abundantia en Mercurius (Daniël Reynes). In 1814 werd het Vierkant
ingericht als Huis van Arrest en de galerij aan de buitenkant daarvan werd in 1848
verbouwd tot koopwoningen. In 1900-'01 vernieuwde men naar plannen van J. van
Reijendam de oostgevel en werd de noordvleugel van het grote carré vervangen door
de zuidelijke helft van Rozenhof (Spoorstraat), bestaande uit twee rijen met woningen
aan een langgerekte tuin. Na de opheffing van het Huis van Arrest (1922) volgde
onder leiding van H.J. Cramer een restauratie van het St.-Pietershof. Het complex is
verder ingrijpend gerestaureerd in 1969-'73 (D. Fledderus) en verbouwd tot woningen
in 1991-'92 (N. Boschma).
Het Burgerweeshuis (Korte Achterstraat 4) [10] bestaat uit twee haakse vleugels
die samen met een kapel een binnentuin omsluiten. Het hier in 1408 door
franciscanessen gestichte Mariaklooster werd in 1574 ingericht als Protestants of
Burgerweeshuis. De eenvoudige tweelaagse voorgevel is uit 1729, evenals de vleugel
aan de Turfhaven. De aansluitende bouwdelen aan de oostzijde bevatten mogelijk
nog 16de-eeuwse sporen. In 1729 is waarschijnlijk ook het zandstenen ingangspoortje
vernieuwd. Gezien de hangende festoenen dateert het oorspronkelijk uit circa 1660;
de datering ‘1620’ zal later zijn aangebracht. In de gang tussen de regentenkamers
bevindt zich Lodewijk XV-stucwerk uit 1750-'60. Het hoekgedeelte van het complex
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is vernieuwd in 1848. In 1958 heeft het weeshuis zijn functie verloren. De Mariakapel
(Korte Achterstraat 2) werd gesticht in 1435, in steen herbouwd in 1506 en als arsenaal
ingericht in 1573 (tot 1795). Het koorgedeelte heeft twee 17de-eeuwse gewelfde
kelders. In 1826-'27 ontstond de gepleisterde voorgevel met neoclassicistische ionische
ingangspartij en kreeg het schipgedeelte een verhoogde vloer toen de kapel als
katholieke kerk ging dienen. Nadat het gebouw in 1877 was uitgebrand, kocht de
Geref. kerk in 1880 de ruïne en volgde het herstel, waarbij de kapel de huidige
gevelbeëindiging kreeg. Als kerk heeft het gebouw gediend tot 1967, waarna in 1993
een restauratie en inrichting als kunstcentrum volgde.
Het Oude Vrouwenhuis (Kerkplein 24) [11] werd in 1606 opgericht op het terrein
van het Geertenklooster (gesticht 1404), waarvan de kerk in 1602 was afgebrand.
De tweebeukige dwarse vleugel aan de Wisselstraat (nr. 8) verrees in 1606-'07 en
heeft beneden een grote zaal met een balkenzoldering op gebeeldhouwde consoles.
Het zandstenen ingangspoortje met (later vernieuwd) rechthoekig opzetstuk werd
gemaakt door Adriaen Louwersz. Aan de Kerkstraat staat een door Joachim de
Steenhouwer in 1610 gehouwen zandstenen poortje in maniëristische stijl met ionische
halfzuilen op postament. Op het gebroken segmentvormige fronton met stadswapen
zitten twee beelden van oude vrouwen. De instelling werd al in 1639 opgeheven,
waarna de bewoonsters naar het St.-Pietershof werden overgebracht en de gebouwen
werden ingericht als Bank van Lening (tot 1884). Nu dienen ze als bibliotheek, Turks
museum en kantoor.
Het Claes Stapelshofje (Munnickenveld 15-21) [12] werd gesticht in 1662 en
begon met twee vroeg-17de-eeuwse diepe panden met trapgevels. In 1682 voegde
men aan de achterzijde vijf huisjes toe, in 1684 volgden nog vijf huisjes en midden
18de eeuw nog drie. De regentenkamer in de noordwesthoek van het hofje werd in
1893 gebouwd. In 1954 is aan de straatzijde het uit de Kruisstraat afkomstige en
waarschijnlijk uit 1613 daterende maniëristische zandstenen poortje van de Latijnse
school geplaatst. De huizen zijn in 1924 gerestaureerd, het hofje in 1980-'81 en het
poortje in 1993.
Het voorm. Huiszittende Armen-Weeshuis (Veemarkt 6) [13] is een langgerekt
tweelaags pand met hoekpilasters en een middenrisaliet. Dit weeshuis werd in 1685
met een gift van Cecilia de Jonge van Ellemeet gesticht in een uit 1599 stammend
pesthuis. In 1738 kreeg het gebouw de huidige voorgevel. Nadat er in 1795 soldaten
waren ingekwartierd, volgde in 1817 de verbouwing tot infanteriekazerne. In 1883-'84
heeft men het gebouw met een achtervleugel uitgebreid en verrees naar
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plannen van de genie in Den Helder aan de Mosterdsteeg een sober neoclassicistisch
drielaags legeringsgebouw (Mosterdsteeg 7; verbouwd tot appartementen 1994-'98).
Na de opheffing van het garnizoen (1922) werd het oude gebouw veranderd in een
garage en kreeg de gevel uit 1738 een winkelpui (1926). Bij een recente verbouwing
tot bankgebouw (1994) is de oorspronkelijke situatie gereconstrueerd (A. Tol). Op
het binnenterrein staat het uit 1631 daterende timmermansgildehuisje van het in 1820
opgeheven St.-Jozefgilde (achter Dal 5; gerestaureerd 1970). De gildekamer op de
verdieping heeft een balkenzoldering met 17de-eeuwse ornamentele beschildering
en een schouwbetimmering met schilderstuk van een verbouwing in 1790.
Het voorm. R.K. wees- en oudeliedenhuis ‘De Barmhartigheid’ (Achterom 15)
[14], na 1954 bejaardencentrum St.-Jozefhuis, werd in 1773 gebouwd door aannemer
Frans Kroonenburgh en bekostigd uit de nalatenschap van Matthijs Vos. Het
carré-vormige gebouw heeft een pronkrisaliet en een segmentvormig fronton met
lofwerk in Lodewijk XV-vormen. Het zuilenportiek aan de binnenplaatszijde van de
achtervleugel is in 1884 dichtgemaakt. De regentessenkamer en regentenkamer

Hoorn, Oosterpoort (1982)

hebben beide een geschilderd plafond (Harm. G. van Kleef) en gesneden
schoorsteenmantels. In 1986-'87 is het complex verbouwd tot woningen (J. Büchner).
Het voorm. protestants diaconiehuis (Achterom 3) [15] is een tweelaags dwars
huis met twee forse dakerkers in trapgevelvorm en een maniëristisch ingangspoortje.
Het pand met gevelsteen (‘In de 3 Egels’) dateert uit 1615. Midden 18de eeuw heeft
men rechts een gang toegevoegd. De huidige gepleisterde gevel met
neorenaissanceboogvullingen dateert van rond 1900.
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Het voorm. ziekenhuis (Draafsingel 61) [16], genaamd ‘De Villa’, is een wit
gepleisterd pand met pseudo-vakwerkgevels en aan de jugendstil verwante details.
Dokter K.F.L. Kaiser liet het in 1905-'06 als particulier ziekenhuis bouwen. In
1930-'31 werd het met een lage aanbouw vergroot. Als ziekenhuis heeft het tot 1967
dienst gedaan.
Verdedigingswerken. Van de in 1508 begonnen uitleg van de verdedigingswerken
aan de noord- en de oostzijde resteert de Maria- of Kruittoren (Achter de Vest 1)
[17]. Het is een halfronde muurtoren op de kruin van de wal met een ingang
geflankeerd door kloostervensters. De overwelfde kelder ging in 1879 dienen als
ijskelder en was vanaf 1892 in gebruik bij het garnizoen. Bij de restauratie in 1929-'30
(G. de Hoog) heeft men de top aan de stadszijde gereconstrueerd.
Ter bescherming van het in 1464 aangelegde ‘Houten Hoofd’ - waar de grotere
schepen afmeerden - werd in 1532-'34 de Hoofdtoren (Hoofd 2) [18] gebouwd. Deze
halfronde laat-gotische geschutstoren op vijfhoekige onderbouw is aan de zeezijde
met Gobertange- en Ledesteen bekleed en voorzien van een weergang op
rondbogenfries. Aan de landzijde heeft de toren enkele speklagen en aan de noordzijde
staat een traptoren. Van 1614 tot 1645 was de Compagnie van Spitsbergen in de
bovenzaal gevestigd, waartoe de toegang werd veranderd. In 1651 verloor de toren
zijn defensieve functie geheel. Men wijzigde toen de trapgevel aan de landzijde in
een tuitgevel en plaatste een dakruiter met een uurwerkgeleding van ionische zuiltjes
en daarboven twee achtkantige lantaarns. Daarin hangen een klok uit 1522 en een
door François en Pieter Hemony gegoten klok uit 1646. De dakruiter werd in 1750
na brand hersteld. De toren is gerestaureerd in 1905-'07, in 1992 en in 2003-'04.
De Oosterpoort (Kleine Oost 41) [19] verving in 1577-'78 de westelijker gelegen
Oude Oosterpoort (afgebroken 1818). De poort heeft aan de veldzijde een geheel
zandstenen gevel en is aan de stadszijde voorzien van natuurstenen banden. Drie
stergewelven dekken de licht gebogen doorgang. Het rijke maniëristische ontwerp
wordt toegeschreven aan Joost Jansz Bilhamer en wordt bepaald door dorische
pilasters en natuursteenbanden met putwerk. Het fries aan de landzijde bevat een
Latijns opschrift ontleend aan Psalm 127:1. In 1601 werd de poort verhoogd met een
wachterswoning met dakruiter. De gemetselde boogbrug met smeedijzeren hekken
dateert uit 1763. De poort is gerestaureerd in 1876 (A.C. Bleijs) en 1913.
In 1843 werden de vestingwerken in parken veranderd. Bij het vestelijke deel
(Hoge Vest) geschiedde dit naar plannen van K.G. Zocher. Het rond 1860 gewijzigde
oostelijke deel bevat een volière met houten huisje (Pakhuisstraat ong.; 1950). Het
noordelijke deel van de vestinggracht
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werd rond 1880 gedempt (Noorderplantsoen).
Het voorm. stadhuis (Nieuwstraat 23) [20] is voortgekomen uit het Logement van
de Gecommiteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier. Aan de
Nieuwsteeg vestigden zich in 1402 de zusters van het St.-Ceciliaklooster. Van de
door hen in 1435 gebouwde kapel, die kort na 1472 werd vergroot en voorzien van
een nonnengalerij, resteert nog de kapconstructie met trekbalken en sleutelstukken.
Deze kap heeft wel de ribben maar niet het houten beschot van een tongewelf. De
kapel en het aangrenzende paterhuis (circa 1500) kwamen in 1577 aan de stad. Voor
de Gecommiteerde Raden verrees in 1613 aan de Nieuwstraat een licht geknikt
dwarspand met twee rijke maniëristische trapgevels, voorzien van klauwstukken en
daartussen een middenelement met de wapens van Holland, West-Friesland en de
Verenigde Nederlanden. Het zandstenen dorische ingangspoortje is mogelijk
gehouwen door Berent Gerritsz van Kampen (vazen 18de-eeuws). Op beide
geveltoppen staat een beeld van prins Maurits. In 1618 bouwde men langs de
Nieuwsteeg een gang als verbinding met de kapel en rond 1630 werd in het
koorgedeelte van de kapel een balklaag aangebracht ten behoeve van de grote zaal
voor de Gecommiteerde Raden. Bij een verbouwing in 1754-'56 werd de koorsluiting

Hoorn, Statencollege en pand Rode Steen 16

van de kapel gesloopt. In 1787 kreeg Leendert Viervant opdracht de grote zaal te
decoreren in ranke Lodewijk XVI-stijl.
Na de opheffing van de Gecommiteerde Raden (1795) werd het gebouw in 1797
in gebruik genomen als stadhuis en de grote zaal als schepenzaal. Het voorste gedeelte
diende van 1850 tot 1877 als kantongerecht en de ruimte onder de nonnengalerij van
1857 tot 1921 als politiebureau. De huidige kozijnen dateren van een restauratie in
1904. Nadere restauraties zijn uitgevoerd in 1970 en in 1997 (J. Büchner). In 1977
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is een nieuw stadhuis in de Risdam (A.E. Küpfer van architectenbureau P.H. Tauber)
in gebruik genomen.
Het voorm. doelengebouw (Achterstraat 2) [21] huisvestte het St.-Jorisgilde
(voetboog) en het St.-Sebastiaansgilde (handboog). Op een in 1527 door het
stadsbestuur gekocht stuk grond kwam in 1585 (jaartalankers) het dwarse pand van
het St.-Jorisgilde tot stand (rechter bouwdeel), waarvan de gevel in 1778 is vernieuwd.
Het bouwdeel voor het St.-Sebastiaansgilde verrees in 1615 ter plaatse van een
voorganger uit 1564 en heeft een gevel voorzien van gekoppelde toscaanse pilasters
en boogvullingen met maniëristisch rolwerkornament. Het zandstenen ingangspoortje
heeft een gebroken segmentvormig fronton en drie beelden (maker Jeremias Sutel
van Northeim). In 1648 werd het bouwdeel van het St.-Sebastiaansgilde uitgebreid
met een diep pand, dat aan de voorzijde kolossale ionische pilasters kreeg. Zowel
het gedeelte uit 1615 als dat uit 1648 heeft men later van de topgevel ontdaan. Binnen
bevindt zich een grote zaal met een balkenzoldering op gesneden consoles (1648).
In 1767 werden de twee doelengebouwen verenigd en diende het gebouw voor
vergaderingen en verkopingen. Van 1875 tot 1971 was er een hotel gevestigd.
Het doelenterrein wordt aan de noordzijde afgesloten door twee maniëristische
geblokte poortjes (1638) met rijk bewerkte top voorzien van afbeeldingen van St.
Joris en de draak en van St. Sebastiaan (gerestaureerd 1992). Deze poortjes zijn in
1910 iets verplaatst, ter flankering van de toen gebouwde Gemeentelijke
Gymnastiekschool (Achter de Vest 34) naar ontwerp van J. Faber. Hierbij heeft men
de toppen met het wapen van Hoorn verwisseld.
Het voorm. statencollege (Rode Steen 1) [22], nu Westfries Museum, werd
gebouwd ter plaatse van het 15de-eeuwse Proostenhuis, waarvan de kelder en mogelijk
enkele muren resteren. Eind 16de eeuw namen de als rechtscollege optredende
Gecommiteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier hun intrek in het
Proostenhuis. De in 1631-'32 aan de voorzijde verwezenlijkte rijzige en statige
uitbreiding heeft een laat-maniëristische hardstenen pronkge-
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vel met een superpositie van toscaanse, dorische, ionische en corinthische pilasters
in de geveltop met segmentvormig fronton. Die top wordt geflankeerd door rijk
bewerkte klauwstukken met schildhoudende leeuwen, die de wapens van de zeven
steden van West-Friesland en het Noorderkwartier tonen. Ook de wapens van
West-Friesland en van de prins van Oranje zijn in de gevel geplaatst. De benedenzaal
was ingericht als vergaderzaal en heeft een balklaag met maniëristische sleutelstukken
op natuurstenen consoles (twee nog origineel). In 1729 werd het poortje naast de
pronkgevel vervangen door een smeedijzeren hek in Lodewijk XIV-stijl (J. Uljé).
De gevel aan het kleine voorplein daarachter heeft men in 1775 vernieuwd. Leendert
Viervant kreeg in 1789 opdracht voor een inwendige verbouwing, waarvan een
marmeren binnenpoortje en de tuinzaal in Lodewijk XVI-stijl resteren.
In 1817 werd het statencollege ingericht als arrondissementsrechtbank, die in 1877
werd opgeheven. In de vrijgekomen ruimte vestigde men in 1878 het Westfries
Museum. Bij een ingrijpende restauratie van 1908-'11 werd de blauw geschilderde
pronkgevel van Naamse steen vervangen in grauwe hardsteen. Sinds 1932 is het
gehele gebouw in gebruik als museum en in 1953 is een tweede ingrijpende restauratie
uitgevoerd.
Het naastgelegen pand Rode Steen 16 werd in 1787 door de Gecommiteerde Raden
gekocht voor administratieve zaken. Naar plannen van Jacob Otten Husly - mogelijk
samen met zijn neef Leendert Viervant - ontstond in 1789-'90 een nieuwe voorgevel
in Lodewijk XVI-stijl met in het opzetstuk het wapen van West-Friesland. Uit die
tijd zijn de empire-vensters en de stoep met palen en kettingen. Het pand diende later
als ‘Groote Sociëteit’ (1817-'79), koffiehuis (1884-1902) en bank (1902-'94). Sinds
1983 hoort het deels en vanaf 1994 in zijn geheel bij het Westfries Museum.
Het admiraliteitspoortje (Kerkplein 23) [23] werd in 1607 gemaakt als toegang
tot de Admiraliteit van West-Friesland, die sinds 1586 was gevestigd in het voorm.
Agnietenklooster (tot 1795). Na de sloop van de gebouwen voor de bouw in 1862-'65
van het Stadsziekenhuis (inmiddels ook gesloopt) bleef slechts het maniëristische
poortje bewaard (gerestaureerd 1992). Het is uitgevoerd met geblokte ionische
pilasters op postament en een band- en rolwerk opzetstuk met schelp- en
wortelmotieven. In het wapenschild van de admiraliteit staan de letters P(ugno) P(ro)
P(atria) (ik vecht voor het vaderland).
De voorm. waag (Rode Steen 8) [24] is een met natuursteen bekleed pand, gebouwd
in 1608-'09 naar plannen van Hendrick de Keyser ter vervanging van een waag uit
1559. De begane grond heeft een met deuren afsluitbare arcade met daarvoor een
luifel. De verdieping werd gebruikt door de burgerwacht (vanaf 1618), later de
nachtwacht en de schutters, en huisvestte vervolgens de stadstekenschool (19de
eeuw). Bij een restauratie van 1912-'14 (J.Th.J. Cuypers) is de Naamse steen
vervangen door een grauwe hardsteen. Sinds 1953 dient de verdieping als restaurant
en vanaf 1988 ook de begane grond; daar zijn nog drie weegschaaljukken aanwezig.
De voorm. Kamer van de Oostindische Compagnie (Muntstraat 4) [25] heeft
een dwars geplaatst, strak classicistisch hoofdgebouw met middenrisaliet. De omlijste
ingang is uitgevoerd met zijlichten en een segmentvormig fronton. Het fronton van
het naastgelegen diepe pand is voorzien van een door putti gedragen schild met de
tekst ‘V.O.C.H(oorn).’. Beide gebouwen kwamen rond 1660 tot stand op het terrein
van het voorm. Geertenklooster, waar in 1594 de Muntstraat werd aangelegd. In
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1867 werd het complex ingericht als Hogere Burger School en verder deed het van
1956 tot 1982 dienst als politiebureau.

Hoorn, Waag

Hoorn, Kamer van de Oostindische Compagnie

Ter plaatse van een uit circa 1580 daterend huis verrees rond 1675 - waarschijnlijk
als directiewoning - het diepe pand Muntstraat 6 met kolossale corinthische pilasters.
Van het gesneden dubbel binnenpoortje in de gang leidt het rechterdeel naar een
gang met klein houten tongewelf naar het achterhuis.
De voorm. Kamer van de Westindische Compagnie (Binnenluiendijk 2) [26] is
een gebouw met middenrisaliet, hoeklisenen, festoenen, een dubbele bordestrap en
een fronton met beeldhouwwerk en de initialen ‘W.G.C.’ (West-Indische
Geoctroyeerde Compagnie). De met Lodewijk XVI-details ontworpen gevel kwam
in 1783-'84 tot stand voor drie oudere panden op het in 1629 door de W.I.C.
verworven terrein. De hal heeft stucwerk met emblemen van handel en scheepvaart.
Verder bevat het interieur een schoorsteenmantel met een Lodewijk XVI-vaasmotief.
Sinds 1862 herbergt het een vrijmetselaarsloge.
De voorm. stadstimmerwinkel (Veemarkt 19) [27] is een gepleisterd eenlaagspand,
waarvan de noordmuur een restant is van de voorm. Clarakapel. In de voorgevel
zitten een gevelsteen met St.-Pieterscheepje (1723) en een gedenksteen die de stichting
van de Veemarkt memoreert (1882).
De voorm. gevangenis (Oostereiland ong.) [28] staat op een rond 1662 ten behoeve
van de Admiraliteit van West-Friesland tot eiland aangeplempte havendijk. Een
17de-eeuws pakhuis hierop werd in de 18de eeuw verdubbeld
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en voorzien van de huidige kap. In 1810 ging dit gebouw dienen als directeurswoning
bij een militaire gevangenis, waarvoor toen een L-vormige vleugel aan de noordzijde
verrees. Rond 1830 werd het hele U-vormige gebouw ingericht als Huis van Correctie
en aan de zuidzijde uitgebreid met een tweede U-vormig gebouw. De directeurswoning
kreeg in 1867 het gepleisterde eclectische uiterlijk, vermoedelijk naar plannen van
A.C. Pierson. In 1870-'73 verrees aan de zuidzijde naar ontwerp van J.F. Metzelaar
een drielaags H-vormige gebouw, vaak aangeduid als het ‘alkovengebouw’. Het hele
complex diende tot 1932 als rijkswerkinrichting

Hoorn, Woonhuis Grote Oost 83-85

en daarna tot 1998 als penitentiaire inrichting.
Het postkantoor (Grote Oost 28) [29] is een fors tweelaags pand met middenrisaliet
en trapgevel, gebouwd in 1876 in neorenaissance-stijl, naar vermoedelijk plannen
van C.H. Peters. De kort na de bouw toegevoegde uitbreiding (rechts) heeft een eigen
trapgevel.
De voorm. telefooncentrale (Noorderstraat 3) [30] is een dubbelpand met
trapgevels in traditionalistische stijl, gebouwd in 1938 naar ontwerp van HJ. Hermans.
Het is in gebruik als muziekschool.
Scholen. Gebouwd in 1883 naar ontwerp van GJ. Hennink is de openbare lagere
school no. 2 (Muntstraat 7) [31], een tweelaagse dubbele school in neoclassicistische
stijl. De voorm. Rijks Hogere Burger School (J. Messchaertstraat 5) [32], nu Openbare
Scholengemeenschap West-Friesland, is een U-vormig gebouw in neorenaissancestijl,
met midden- en hoekrisalieten voorzien van topgevels met band- en rolwerk. Deze
school met conciërgewoning (J.D. Pollstraat 2) werd in 1909-'10 gebouwd, naar
plannen van J.H.L. van Dorp onder supervisie van rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman.
Op een hoek ligt de door J. Faber met neogotische en expressionistische details
ontworpen
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Hoorn, Woonhuis Slapershaven 2 (Bossuhuizen)

tweelaagse M.U.L.O.-school no. 3 (Draafsingel 37) [33] uit 1915-'16. Faber ontwierp
ook de openbare lagere school (J. Messchaertstraat 1; 1922) [34] - later
Margrietschool - en de U.L.O.-school (J. Messchaertstraat 3; 1931-'32) [35]. Voorts
zijn er de tweelaagse R.K. lagere St.-Jozefschool voor jongens (Achterom 19; 1922,
S.B. van Sante) [36] en de R.K. lagere Mariaschool voor meisjes (Eikstraat 3; 1933,
S.W. Langius) [37] met vier klassen en een gymnastieklokaal.
Woonhuizen. De binnenstad van Hoorn bestaat voornamelijk uit diepe huizen.
Vaak zijn deze later van hun geveltop ontdaan of voorzien van een nieuwe gevel.
Achter dergelijke jongere gevels schuilen nog vaak oude kappen, balklagen,
houtskeletten of spiltrappen. Woonhuizen van vóór het einde van de 16de eeuw
komen in Hoorn vrijwel niet voor. Een uitzondering is het hoge koopmanshuis
Korenmarkt 8 uit 1547 (d). De schoudergevel met pilasters is het resultaat van een
restauratie in 1979-'81 (A. Hangelbroek-Gouwetor). Inwendig is het houtskelet met
ojief gesneden sleutelstukken bewaard gebleven. Met jaartalankers gedateerd zijn
de later ver-
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bouwde panden Grote Oost 83-85 (1587) en Muntstraat 26 (1596). Het pand bij
Kruisstraat 2, een achterbouw van Lange Kerkstraat 11, heeft nog een overkragende
gevel op consoles (17de-eeuws).
17de-eeuwse huizen
Vooral in de eerste helft van de 17de eeuw verrezen in Hoorn veel woonhuizen
met trapgevels. Die bloei was mede het resultaat van een zeeslag in 1573, toen een
Spaanse vloot onder bevel van admiraal De Bossu op het Hoornsche Hop door een
geuzenvloot werd verslagen. Die slag is uitgebreid weergegeven in de puilijst van
de drie rond 1612 gebouwde Bossuhuizen (Grote Oost 132, Slapershaven 1-2). Van
deze panden werd van één de trapgevel in 1897 herbouwd en heeft men de linkerpui
in 1954 gereconstrueerd (V.J. Polman). Het reliëf is in 1990 opnieuw
gepolychromeerd. Ook het vroeg-17de-eeuwse koopmanshuis Grote Oost 7 heeft
een rijk bewerkte maniëristische puilijst met acanthusranken en daartussen vogels
en putti. Van de bewaard gebleven trapgevels zijn de meeste (ingrijpend)
gerestaureerd. De dubbele trapgevel Oude Doelenkade 17-19 is gedateerd ‘1616’.
Bij een restauratie in 1962 is bij het naastgelegen pand (nr. 21) een vergelijkbare
gevel gereconstrueerd. De rijkste trapgevels hebben zandstenen blokjes in de trappen,
zoals te zien is bij Breed 32 (gerestaureerd 1940), Grote Noord 40 en Ramen 11, of
geblokte ontlastingsbogen, zoals bij Grote Oost 49 en Nieuwe Noord 45 (gerestaureerd
1953). Uitsluitend zandstenen dekplaten en een toppilaster hebben de trapgevels van
Duinsteeg 15, Gerritsland 53 (circa 1619), Grote Oost 73 en Kuil 32 (gerestaureerd
1967). Van kort na het midden van de 17de eeuw dateren de trapgevels van
Kruisstraat 15 (halfronde bekroning) en Kerkplein 31 (segmentvormig fronton).
Van diverse 17de-eeuwse panden is de topgevel later gesloopt, maar heeft men
de oude indeling met hoog voorhuis en insteek behouden, zoals bij West 50 uit 1612
(gevelsteen ‘In de Frahchtwagen’), waarvan de pui is gereconstrueerd in 1917. Ook
andere huizen met een oude indeling hebben een gereconstrueerde pui, zoals het met
smalle insteek ingedeelde huis Binnenluiendijk 3 (1624; gerestaureerd 1951) en de
huizen Grote Noord 113 en Ramen 23 (1628). Daarnaast zijn er voorbeelden van
17de-eeuwse huizen zonder geveltop en met een 18de-eeuwse pui, zoals Gedempte
Appelhaven 7 (gevelsteen ‘d stad Genua’), Rode Steen 2 (gevelsteen ‘In d'Yserman’;
deurbekroning Lodewijk XIV-stijl) en Zon 1 (gevelsteen ‘Van Godt comt het al’;
1613). Andere noemenswaardige panden met een 17de-eeuwse kern zijn Grote Oost
58 met houtskelet en spiltrap (winkelpui 1878), Grote Noord 3, Grote Oost 64-66
en 113-115, Italiaanse Zeedijk 106 (met spiltrap) en Ramen 25 (gevelsteen ‘1611’).
Ingrijpend gerestaureerd zijn de met puntgevel uitgevoerde huizen Bierkade 10 (1936)
en 13 (1971 vroeger gedateerd ‘1591’), alsmede het ondiepe pand Schoolsteeg 7
(1937-'38). De 17de-eeuwse gevelsteen met zwartbonte koe van Veermanskade 15
memoreert dat dit volgens overlevering het geboortehuis is van schipper Willem
IJsbrandsz Bontekoe.
In de tweede helft van de 17de eeuw bouwde men minder nieuwe huizen. Een
classicistische verhoogde halsgevel uit 1660 heeft Kerkstraat 1. Deze met festoenen
en oeil-de-boeuf-omlijstingen versierde gevel wordt geleed door dorische hoekpilasters
en hoger doorlopende ionische middenpilasters die een fronton dragen. Een gevel
met festoenen en kolossale pilasters - maar zonder oude topgevel - heeft ook Grote
Noord 9 (circa 1660). De overgang van halsgevel naar klokgevel is goed zichtbaar
bij de huizen Veermanskade 5 (circa 1670; topgevel 1968) met dorische pilasters,
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Grote Oost 38 (1698) met zandstenen vleugelstukken, Nieuwstraat 13 (1693) met
siertrossen op de ingezwenkte zijden, en Grote Noord 1 (1698).
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. Voor drie bestaande panden liet Nanning van Foreest
in 1724 de bijzonder rijke zandstenen gevel van Grote Oost 43 optrekken in Lodewijk
XIV-stijl. Het

Hoorn, Woonhuis Grote Oost 43 (1987)

pronkrisaliet is voorzien van een balkon en een opzetstuk met zittende beelden van
Amor en Fides, en boven de geblokte hoekpilasters staan beelden van Minerva en
Mars. Het ontwerp wordt wel aan Jan Peter van Baurscheidt toegeschreven, die in
die tijd voor de zwager van Van Foreest in Oosthuizen een grafmonument maakte.
Binnen bevindt zich een vertrek dat tot één van de oudere huizen behoorde; het is
voorzien van een sobere decoratie uit 1671 en de alliantiewapens van Jacob van
Foreest en Maria Sweers. Verder zijn er een vertrek met kerkzaal van de in 1815 hier
gevestigde Remonstrantse gemeente en een gang met stucwerk in Lodewijk XIV-stijl.
Het huis is hersteld in 1874 onder leiding van T.C. van der Sterr.
Het Drechterlandhuis (Grote Oost 6) kwam kort na 1728 tot stand in Lodewijk
XIV-stijl door samentrekking van twee panden achter een nieuwe bakstenen gevel
met een kroonlijst voorzien van vazen en twee kuiven, waarvan één met de
alliantiewapens van Cornelis van Foreest en Maria Eva van Akerlaken. Nadat het
als waterschapshuis in gebruik was gekomen, heeft men in 1940 tegen de gevel een
opzetstuk van het voorm. dijkmagazijn ‘De Tent’ te Oosterdijk aangebracht. Binnen
is er ook een schouw (1732) uit dit magazijn aangebracht. De zandstenen gevel Grote
Oost 8 werd in 1725 opgetrokken voor een bestaand pand in opdracht van Christiaan
de Blocquery en Elisabeth Abbekerk. Deze rijk bewerkte lijstgevel
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heeft een kuif in Lodewijk XIV-stijl, met het wapen van de familie Abbekerk
geflankeerd door liggende figuren van Neptunus en Mercurius. Het interieur bevat
stucwerk in gang en vestibule en een voorkamer met gesneden deur en stucplafond
in Lodewijk XIV-vormen. De bakstenen lijstgevel van Nieuwstraat 17 heeft ook een
kuif in Lodewijk XIV-stijl (circa 1740) met de liggende figuren van Neptunus en
Mercurius. Het diepe huis Grote Noord 67 kreeg in 1737 een nieuwe verhoogde
gevel (met ‘leugenaar’), voorzien van een kuif in Lodewijk XIV-stijl.
Het patriciërshuis Grote Oost 53 ontstond midden 18de eeuw door het optrekken
van een nieuwe drielaagse lijstgevel met omlijste ingangspartij in Lodewijk XV-stijl
vóór twee bestaande panden. Binnen bevinden zich een gang en interieurs in rijke
rococo-stijl. Eén van de kamers bevat een geschilderd behang van de in 1777 te
Hoorn opgerichte behangselfabriek van Chr. en P. Henning. Sinds 1932 dient het
pand als kantongerecht. Het herenhuis Ramen 1 kreeg rond 1760 een nieuwe gevel
met asymmetrisch pronkrisaliet in Lodewijk XV-stijl. Het naastgelegen pand (nr. 3)
werd er in 1847 bijgetrokken door kantonrechter L. Stokbroo, die hier een tijd zijn
‘museum’ had gevestigd. Van 1867 tot 1923 waren beide panden in gebruik als
zusterhuis van de Tilburgse Zusters van Liefde. Restauratie volgde in 1981-'83. Uit
1753 dateren stoephek en gevel van het herenhuis Gouw 7. Het pronkrisaliet wordt
bekroond door het alliantiewapen van T. Velius en I. Codde van der Burgh. Binnen
bevinden zich een gestucte gang, een trappenhuis en vertrekken in Lodewijk XV-stijl.
Andere voorbeelden van brede huizen met lijstgevels en een omlijste ingang in
Lodewijk XV-stijl zijn Kerkplein 25, Ramen 35, Grote Noord 31 en Onder de
Boompjes 20. Het diepe huis Grote Oost 10 werd blijkens het wapen boven de rijke
deuromlijsting in Lodewijk XV-stijl gebouwd in 1772 door de familie Pet. Opvallend
bij het in late Lodewijk XV-stijl uitgevoerde huis Grote Oost 16 (circa 1782) is de
gesneden deurpartij, die door middel van een gekoppeld kalf met de flankerende
vensters is verbonden (roeden recent). Andere voorbeelden van diepe huizen met
Lodewijk XV-gevel en ingangsomlijsting zijn Grote Noord 7 en 85, Grote Oost 13
en Veermanskade 13.
Kleinere diepe huizen kregen gewoonlijk nog topgevels. De halsgevel met fronton
van Kerkplein 40 dateert uit 1723, de dubbele halsgevel in Lodewijk XIV-stijl van
Nieuwe Noord 56-58 uit 1730 en die van West 72 in Lodewijk XV-stijl uit 1750.
Andere voorbeelden van (ingezwenkte) halsgevels in Lodewijk XV-stijl zijn Grote
Noord 50, 116 en 138 (1769), Nieuwstraat 21, Korenmarkt 3 (1792) en Kleine Noord
20 (1794).
Uit het laatste kwart van de 18de eeuw resteren enkele in rijke Lodewijk XVI-stijl
ontworpen gevels. Zo liet Bernardus Blok in 1786-'87 voor zijn 17de-eeuwse huis
Grote Oost 22 een gevel optrekken naar plannen van Johan Samuel Creutz. Bij de
afwerking waren Leendert Viervant en J. Beretta betrokken. Opvallend zijn de
vensteromlijstingen op de begane grond met aan de oorstukken afhangende
lotusfestoenen. Binnen bevindt zich nog een 17de-eeuws beschilderd balkenplafond.
Hermanus van Berkel gaf in 1790 opdracht tot de bouw van de gevel van Breed 40
met ingangsomlijsting en een dakkapel bekroond door een vaas met festoenen. Het
brede huis Kerkstraat 10 (circa 1790), uitgevoerd met middenrisaliet,
festoendecoraties en een dakkapel, heeft binnen stucwerk in Lodewijk XVI-stijl.
Voorbeelden van brede laat-18de-eeuwse gevels met geblokte deuromlijstingen zijn
Kerkplein 24 en Nieuwstraat 18. Kleinere diepe panden met hiermee vergelijkbare
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gevels zijn Nieuwland 11 en Onder de Boompjes 17. Opvallend is de op vlucht
gebouwde gevel van het later gesplitste huis Grote Oost 24. Deze wordt bekroond
door een groot fronton met Caritas-voorstelling (mogelijk laat-18de-eeuws of uit
circa 1825).
19de- en 20ste-eeuwse huizen
In de eerste helft van de 19de eeuw bouwde men weinig volledig nieuwe huizen.
Sommige bestaande panden kregen sobere bakstenen gevels, bijna zonder
stijlkenmerken dan wel simpel neoclassicistisch van vorm. Een goed voorbeeld is
de begin 19de eeuw gebouwde gevel met ingangsomlijsting van de
burgemeesterswoning Rode Steen 15. Het stoephek en het poortje aan de zijkant
dateren uit 1871. Rond 1810 gebouwd is het brede pand Grote Oost 41 voorzien van
vensteromlijstingen met wigvormige imitatie-sluitstenen bekroond door halve bollen.
Het brede huis Ramen 32 met omlijste ingang uit circa 1830 heeft een rond dakvenster
tussen klauwstukken, die sterke overeenkomsten vertoont met de dakkapel van het
diepe huis Kleine Noord 29. Een geblokte omlijsting en kolossale pilasters op de
verdieping heeft het rijzige huis Grote Oost 2 (circa 1830). Met late empire-details
en een halfrond gesloten dakkapel verrees het huis De Zaadmarkt (Grote Noord 115)
uit 1846. Andere voorbeelden van diepe huizen met sobere gevels zijn Grote Oost
44 (circa 1820) met empire-deuromlijsting, Grote Oost 27 en 29 (circa 1830), Kleine
Noord 7 (circa 1840) en het dubbele huis Achterom 2-4 (circa 1850).
In rijke eclectische stijl uitgevoerd is de in 1865 naar ontwerp van A.C. Bleijs
vernieuwde (gepleisterde) voorgevel van het herenhuis Grote Oost 26, met
vensteromlijstingen, mezzanino-vensters in de kroonlijst en een attiekbalustrade met
ronde dakerker. Binnen bevindt zich stucwerk in Lodewijk XIV-stijl (circa 1740) en
in de tuin staat een neogotische privé-kapel (circa 1855). Eveneens rijk eclectisch is
het herenhuis Grote Noord 20, gebouwd in 1865-'66 naar ontwerp van Bleijs voor
azijnfabrikant J.A. Heule. De verdiepingserker is uit 1908. Eveneens eclectisch van
vorm zijn het herenhuis Koepoortsweg 73 (circa 1870) en het dubbele herenhuis
Korenmarkt 14-15 (1875) met bijbehorend koetshuis (Gedempte Appelhaven 2;
1878).
Neoclassicistische elementen vertonen het huis Kleine Noord 47 (1840), het
stalgebouw met bovenwoning Appelhaven 2 (circa 1860), en de in 1884 naar ontwerp
van G.J. Hennink voor de gemeentelijke gasfabriek gebouwde forse directeurswoning
Gerritsland 69. Voorbeelden van eenvoudige huizen uit die tijd zijn Veermanskade
7-10 (circa 1860) en de eenlaagse arbeiderswoningen Noorderstraat 26-32
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(circa 1870). Van de in Hoorn relatief schaars voorkomende neorenaissance is het
in 1881 met trapgevel gebouwde pand Breed 36 (A.C. Bleijs) een voorbeeld. Bij het
dubbele huis Achterom 41-43 (1881) verwijst het materiaalgebruik naar de
neorenaissance.
F. van Tetterode ontwierp het huis Appelhaven 22 (1885) en geruime tijd later ook
het herenhuis Koepoortsweg 97 (1906) met jugendstil-tegels en de herenhuizen
Koepoortsweg 2-8 (1905). Met jugendstil- en chaletstijl-elementen en pseudo-vakwerk
verrezen in 1903-'04 de door gemeentearchitect J. van Reijendam ontworpen
herenhuizen Oude Doelenkade 27-37. Andere huizen met aan de jugendstil verwant
materiaalgebruik zijn Baanstraat 36-38 (1900, J. van Reijendam), Hoofd 5-7 (1905),
Nieuwendam 28 (1906) en Draafsingel 55-56 (1909) en zelfs de in 1917 naar ontwerp
van H.J. Roodenhuis gebouwde villa Even Buiten (Keern 6).
Zakelijk-expressionistische details vertonen Draafsingel 32 (1930, S.W. Langius),
Appelhaven 16-18 (1934) en Nieuwe Noord 57

Hoorn, Woon- en winkelpand Kerkstraat 13-15

Hoorn, Woon- en winkelpand Breed 38, interieur (1986)

(1934, M.J.E. Lippits).
Van de volkswoningbouw is het Rode Dorp aan de Venenlaan het beste voorbeeld.
Dit in 1909-'11 naar ontwerp van M.J.E. Lippits voor de ‘Vereeniging voor
Volkshuisvesting Arbeidersbelang’ (opgericht 1906) gebouwde complex bestaat uit
twee U-vormige hofjes met eenlaagse woonhuizen.
Winkels. Uit 1871 dateert het woonen winkelpand Kleine Noord 17 met eclectische
details en een winkelpui met afgeronde hoeken. Rijke neorenaissancevormen vertoont
het rijzige woon- en winkelpand Breed 38, gebouwd in 1878 naar ontwerp van A.C.
Bleijs voor de verkoop van koloniale waren. Ook het
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Hoorn, Winkel Nieuwsteeg 11

bijbehorende winkelinterieur is bewaard gebleven. Jugendstil-details en -tegeltableaus
(De Distel) kenmerken het eveneens voor de verkoop van koloniale gebouwde woonen winkelpand Kerkstraat 13-15 (1901) naar plannen van P. Snel. Ook J. van
Reijendam ontwierp enkele woon- en winkelpanden met jugendstil-details, onder
meer Nieuwstraat 1 (1901), Kleine Noord 15 (1902) en Grote Havensteeg 20 (1902).
De voorm. slagerij Grote Oost 36 (1906, H. Kolkman & H. Pillard) is in dezelfde
stijl gebouwd. Apotheek ‘De Hertekop’, Kleine Noord 5, kwam in 1902 tot stand
naar een ontwerp met rationalistische details van M.J.E. Lippits.
De in 1913 gebouwde hoekwinkel De Stad Maastricht (Gouw 33, V. Deen) toont
de toenmalige schaalvergroting in het winkelbestand. Andere voorbeelden van grotere
hoekwinkels (warenhuizen) zijn Grote Noord 64 (1915, H. Leguyt) met
rationalistische details en de met ‘Um 1800’-details ontworpen winkels Gouw 1
(1911, A. Jacot) en Nieuwsteeg 22 (1914, H.J. Cramer). Een art déco-pui heeft de
winkel van P.
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de Gruyter & Zn., Nieuwsteeg 11 (1928, W.G. Welsing). Het in 1906 in Hoorn
gevestigde warenhuis van Vroom & Dreesmann (Grote Noord 66) [38] werd in 1935
vernieuwd, naar plannen van H.L. Klein Schiphorst. Traditionalistisch van vorm is
het woon- en winkelpand Grote Noord 86-88 (1940, H.J. Hermans; uitgebreid 1957).
Horeca. Door de verbouwing van een koffiehuis ontstond in 1890 naar plannen
van T.C. van der Sterr het Parkhotel (Achterom 53) [39]. Dit sobere pand was het
begin van de daarachter gebouwde schouwburg (1969, gesloopt 2004). Het voorm.
koffiehuis ‘J. Pz. Coen’ (Veemarkt 17) [40] werd rond 1900 opgetrokken in
neorenaissance-stijl.
De V.O.C.-pakhuizen (Onder de Boompjes 21-22) [41] zijn twee forse diepe
panden met trapgevels. Een maniëristische gevelsteen toont twee Oostindiëvaarders.
Het bredere rechterpand werd in 1606 gebouwd en rond 1630 doorgetrokken tot aan
Achter de Vest. Het linkerpand verrees kort na 1615. De voorgevels zijn bij een
restauratie in 1940 vernieuwd. Binnen bevindt zich een laat-17de-eeuwse schouw
met de initialen ‘V.O.C.’.
Overige pakhuizen. In het havenkwartier staan nog enkele pakhuizen, zoals de
in oorsprong 17de-eeuwse pakhuizen Londen (Bierkade 2) en Dantzig (Bierkade 8),
beide met twee lage verdiepingen en een hijstravee (oorspronkelijk met luiken). Het
pakhuis Bierkade 5 heeft inwendig een 17de-eeuws houtskelet. Kleiner, maar ook
voorzien van een hijstravee, is het 17de-eeuwse pakhuis Achterom 111 (gerestaureerd
1988). Uit circa 1860 dateert de gepleisterde gevel van het dubbele pakhuis
Korenmarkt 5-6, dat wellicht een oudere kern heeft. Opmerkelijk zijn de diverse
kaaspakhuizen, veelal brede diepe panden met lage verdiepingen. Het voorm.
kaaspakhuis De Zon (Bierkade 1) [42] werd in 1873-'74 gebouwd naar ontwerp van
A.C. Bleijs voor de firma Tj. Kroon en Zn. (sinds 1994 kantoorpand). Het met
mansardedak uitgevoerde dubbele pakhuis De Landbouw en De Nijverheid
(Nieuwendam 2-3) [43] uit 1890 diende respectievelijk voor de opslag van meel en
kaas. Een vergelijkbaar mansardedak heeft het dubbele

Hoorn, Kaaspakhuis Appelhaven 6

kaaspakhuis Alkmaar en Gouda (Bierkade 4) [44], gebouwd in 1903 voor K. de Jong
(sinds 1993 museum). Andere kaaspakhuizen zijn België (Gerritsland 7; 1913),
Appelhaven 6 (1926) en Noord-Holland (Bierkade 6; 1931). De voorm. distilleerderij
‘Schermer Jenever’ [45] werd in 1782 gesticht als wijnkoperij B. Schermer. Het pand
Dubbele Buurt 44 werd in 1876 verbouwd tot likeurstokerij naar ontwerp van A.C.
Bleijs. Hij ontwierp ook in 1877 de aangrenzende brandewijnstokerij Dubbele Buurt
46-48 met hogere pakhuisgedeelte en halfronde vensters. In 1919-'20 volgde een
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uitbreiding met woonhuis en pakhuis (Kleine Noord 51) naar ontwerp van M.J.E.
Lippits en H.J. Cramer.
Het brandspuithuisje (Grote Oost 62) [46] is een klein gebouw uit 1860 naar
ontwerp van B. Blanken. Het draagt het opschrift ‘Spuit B’.
Het voorm. rijkslandbouwproefstation (Keern 33) is een tweebeukig pand met
trapgevels, gebouwd in 1899-1902 naar plannen van J.A. van Lokhorst. Het diende
tevens als rijkszuivelstation.
Bruggen. De gemetselde boogbrug over de Appelhaven stamt uit 1783. Een ranke
gietijzeren voetgangersbrug verbindt sinds 1864 het Nieuwland (bij nr. 29) met het
Munnickenveld. De Hoogebrug (bij Korenmarkt 1) is een stalen ophaalbrug naar
ontwerp van J. Faber uit 1930. De houten ophaalbrug aan de Bierkade dateert in
haar huidige vorm uit 1937.
Sluizen. Tussen de Hoofdtoren en het Baatland [47] ligt een in 1777 ter afsluiting
van de oude havens aangelegde sluis. De in 1818 tussen de Karperkuil en de
Vollerswaal aangelegde sluis (gerestaureerd 2001-'02) heeft een stalen ophaalbrug
(Grote Oost ong.) uit 1926.
Het station (Stationsplein 1) [48] werd in 1882-'83 gebouwd aan de spoorlijn
Zaandam-Enkhuizen, mogelijk naar ontwerp van M.A. van Wadenoyen. Het forse
gebouw in neorenaissance-stijl heeft een rijk uitgevoerd hoger middengedeelte met
middenrisaliet en drie licht vooruitstekende ingangstraveeën. De twee langgerekte
zijvleugels dragen op de kop onder een fronton de stationsnaam. Bij de renovatie in
1991 is de dakkapel met wijzerplaat boven de hoofdingang in moderne vormen
hersteld.
Het gemaal ‘Oosterpolder’ (Willemsweg 71) werd in 1953 in traditionalistische
stijl gebouwd naar ontwerp van het Technische Adviesbureau van de Unie van
Waterschapsbonden (Tauw). Het herbergt twee in het kader van de Marshall-hulp
geplaatste Amerikaanse Worthington-schroefcentrifugaalpompen (1945).
Gedenktekens. De gietijzeren palen met stadswapen op de Veemarkt dateren uit
1882. Op de sokkel van het standbeeld van Jan Pietersz Coen
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(Rodesteen ong.) - geboren te Hoorn in 1587 - staat ‘dispereert niet’. Het bronzen
beeld werd in 1893 gegoten naar ontwerp van F.K.A.C. Leenhoff. Uit 1897 dateert
de obelisk op postament voor burgemeester W.K. baron van Dedem, oorspronkelijk
geplaatst op de Ramen, maar nu in het Noorderplantsoen. Daar staat ook het beeld
voor de Hoornse zanger Joh. Messchaert (1922, J. Cantré). Recenter van datum zijn
de drie bronzen scheepsjongens van Bontekoe bij de Hoofdtoren (1968, J. van Druten)
en het bronzen beeldje van de 17de-eeuwse stadsschrijver Theodorus Velius op het
Nieuwland (1981, T. van der Nahmer).
Het Wilhelminaplantsoen (Emmalaan ong.) werd in 1933 aangelegd als
werkverschaffingsproject, naar een ontwerp in landschappelijke stijl van de
Heidemaatschappij. In 1952 is een tweede vijverpartij gegraven.
Begraafplaatsen. De rond 1830 aangelegde Oude Alg. begraafplaats (Keern ong.)
kreeg in 1902 een baarhuisje in vakwerk naar plannen van J. van Reijendam
(gerestaureerd 1994-'95). Het graf voor de familie Reek heeft een interessante stèle
in rode zandsteen (circa 1910); gebeeldhouwde bloemen sieren de grafsteen van S.
Reek († 1915). De R.K. begraafplaats (Drieboomlaan ong.), gesticht in 1871, heeft
een met Oegstgeester pannen gedekte neogotische kapel (1871) naar ontwerp van
A.C. Bleijs. Op de Nieuwe Alg. Begraafplaats (Berkhouterweg ong.) bevinden zich
op een apart deel de overwegend 19de-eeuwse grafstenen van de uit 1778 stammende
Isr. begraafplaats, die in 1968 naar hier zijn overgebracht.

Huisduinen
(gemeente Den Helder)
Dorp in de duinen. Een westelijker gelegen en al in 866 vermelde nederzetting
verdween in 1170 in zee en een tweede dorp verdween in 1570 in de golven.
Landinwaarts ontstond vervolgens het huidige dorp met daarbij een schans (1574).
Met de aanleg in 1610 van de zanddijk naar Callantsoog (Van Oldenbarneveltsdijk)
was het gebied niet langer een eiland. Het verarmde vissersdorp werd in de 17de
eeuw door (Oud) Den Helder in belang voorbijgestreefd en kwam in 1811-'13 binnen
de verdedigingslinie van Den Helder te liggen. Huisduinen leefde op met de vestiging
van een badpaviljoen (1890) en de aanleg van een stoomtram naar Den Helder (1898
tot 1918). Het in 1942 ontruimde dorp heeft na de oorlog aan de westzijde een
bescheiden uitbreiding gekregen.
De Herv. kerk (Badhuisstraat 26) is een zaalkerk uit 1851. Bij een ingrijpende
verbouwing in 1895-'96 kreeg ze een chalet-sierspant met daarin een wijzerplaat. De
houten geveltoren uit die tijd bevat een door Goebel Zael gegoten klok (1537). Een
plaquette aan de voorgevel herinnert aan de Slag bij Kijkduin (1673). In de kerk
hangt een houten model van een walvisvaarder (1787).
De openbare lagere school (Badhuisstraat 25-27) werd rond 1870 gebouwd als
een drieklassige school met aangebouwde onderwijzerswoning. Rond 1895 kreeg
de ingang een sierspant.
Woonhuizen. Gebouwd voor een opzichter van het Loodswezen is Kijkduinlaan
22 (circa 1890). Uit circa 1925 dateren het met paraboolvormig
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Huisduinen, Herv. kerk (1982)

Huisduinen, Officiersmess

dak gedekte huis Badhuisstraat 3 en het woonhuis annex politiepost en postkantoor
Badhuisstraat 5-9. De houten noodwoningen Badhuisstraat 66-100 zijn in 1948 door
de Zweedse regering geschonken.
Recreatiewoningen. De door J.J. van der Lek ontworpen woningen Zonnehoek
(Kijkduinlaan 12; 1928) en Duinweg 16 (1929) hebben een met riet gedekt schilddak
respectievelijk parabooldak.
De vuurtoren ‘Lange Jaap’ (Zeeweg 5) verrees in 1877-'78 (geëlektrificeerd 1924)
naar plannen van Q. Harder. Deze door ijzergieterij Penn & Bauduin vervaardigde
gietijzeren toren heeft een rood geschilderde achttienzijdige conische romp van
zeventien verdiepingen, een dubbele balustrade en een lichthuis met koepel en
draailicht. Binnen bevinden zich gedecoreerde gietijzeren trappen. Iets zuidelijker
staat een bakstenen seinpost (circa 1950) met vier verdiepingen, balustrade en
observatieruimte.
Fort Kijkduin (Admiraal Verheullplein 1) werd in 1811-'13 als fort Morland
gebouwd op een duintop ter plaatse van een kustbewakingspost en ligt ten zuidwesten
van de hoofdverdedigingsgordel van Den Helder. Het door een droge gracht omgeven
gemetselde vierhoekige reduit bevatte aan de westzijde een kustbatterij. De vuurtoren
(1822) op het reduit heeft men in 1875 afgebroken. Ten behoeve van de vuurleiding
van het zeefront kreeg het fort in 1897 een gietijzeren koepel (geleverd door Schneider
& Co. te Le Creusot). In 1913-'16 volgde een uitbreiding in zuidwestelijke richting
met onder meer betonnen loopgraven. Een in 1942 aangebracht betonnen dak is bij
de verbouwing tot museum en aquarium in 1996 weer gesloopt. Op het voorplein
staan een dienstwoning en een wachthuis.
De voorm. officiersmess (Duinweg 4), gebouwd in 1942 voor Duitse officieren
en als logement, is een robuust eenlaagspand in strakke classicistische stijl met
colonnades aan één kopse zijde en in het midden van de lange gevel. Verder zijn er
op het bijbehorende terrein een forse militaire loods en een robuust poortgebouw
met twee doorgangen.
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Huizen
Dorp in het Gooi, ontstaan in de 10de eeuw en voor het eerst vermeld in 1382. Een
zelfstandige parochie werd Huizen in 1409. Het Gooise esdorpkarakter is ten noorden
en oosten van de Herv. kerk nog zichtbaar aan de kenmerkende - schijnbaar
willekeurig gesitueerde - bebouwing op onregelmatig gevormde erven. Na de sluiting
van de haven van Naarden (1685) werd voor Huizen de visserij van belang. In 1854
werd een eigen haven aangelegd naar plannen van B.P.B. van Diggelen. Bij die haven
verrezen kleine visserswijken. Verder was zandwinning een bron van inkomsten. De
17de-eeuwse korenmolen op de Molenberg werd in 1917 verkocht aan het
Openluchtmuseum te Arnhem, waarna ook deze hoogte werd afgezand. In 1925 werd
de kalkzandfabriek ‘Rijsbergen’ gesticht.
Op het in 1902 door de ‘Maatschappij tot exploitatie van de bouwterreinen Crailo’
aangekochte landgoed Crailo - op de grens van Bussum en Huizen - kwam het
villapark Crailo tot stand naar een plan van P.H. Wattez. Na de afsluiting van de
Zuiderzee (1932) verdween de visserij in Huizen en dempte men een deel van de
haven (1940). Na de Tweede Wereldoorlog is er industrie gevestigd nabij de haven
en is het dorp verder uitgebreid aan de zuid- en de oostzijde.

Huizen, Herv. kerk

De Herv. kerk (Kerkstraat 1), oorspronkelijk gewijd aan de St. Thomas, is een
tweebeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een ingebouwde toren van vier
geledingen met balustrade en ingesnoerde spits. De kerk staat op een hoger gelegen
kerkhof (ommuurd 1775). Het onderste deel van de gotische toren stamt uit het begin
van de 15de eeuw (mogelijk voltooid in 1409). Schip en koor volgden in de tweede
helft van die eeuw (mogelijk 1480), toen ook de toren werd verhoogd. Na het instorten
van de kapconstructie (1577) onderging de kerk tot 1637 een langdurig herstel. In
1738 kreeg de kerk zijbeuken, waarvan de noordbeuk resteert. Van een uitbreiding
in 1869 is het noordtransept behouden, het zuidtransept heeft men in 1908 vernieuwd,
vergroot en aan beide zijden voorzien van afgeschuinde aanbouwen. In het interieur
bevinden zich in het zuidtransept, koor en aan de westzijde van het schip galerijen
(1908). Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel (1636), een doophek,
banken en enkele tekstborden, waaronder een tiengebodenbord (1642, Lambert
Seynsen).
De voorm. pastorie (Oranje Weeshuislaan 1) is een fors middenganghuis uit 1882
met gepleisterde hoekrisalieten en eclectische details.
De (Herv.) Nieuwe Kerk (Brede Englaan 28) is een kruiskerk met ranke toren,
gebouwd in 1923 naar een expressionistisch ontwerp van G. van Hoogevest.
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Huizen, Oranje Weeshuis

Overige kerken. Het gebouw Samuel (Keucheniusstraat 36) is een
expressionistische zaalkerk uit 1925, die tegenwoordig dient als vergaderlokaal voor
de Ned. Jongelingen Vereniging op Geref. Grondslag. Eveneens expressionistisch
in stijl is de (Chr. Geref.) Ichtuskerk (Kortenaerstraat 5; 1936, H. Kooy), nu in gebruik
als Geref. kerk Vrijgemaakt. Van na de oorlog dateren het zaalgebouw De Engel van
de Ned. Protestantenbond (C. Francklaan 13; circa 1950) en de (Geref.) Kruiskerk
(J. van Wassenaarstraat 1; 1958, A. Meijer en J.H. van der Zee), een zaalkerk met
ranke toren.
Het voorm. Oranje Weeshuis (Oranje Weeshuislaan 5), een fors onderkelderd
en tweelaags neorenaissancepand met mezzanino, kwam in 1869 tot stand uit het
overschot van gelden voor slachtoffers van de watersnoodramp in de Bommelerwaard
(1861). Boven de ingang zit een rondboognis met gietijzeren beelden van
weeskinderen aan een tafel met de Statenbijbel.
De Chr. lagere Koningin Wilhelminaschool (Wilhelminastraat 25) werd rond
1922 gebouwd in expressionistische stijl.
Het voorm. raadhuis (Naarderstraat 1-2) is een U-vormig complex uit 1940 met
raadzaal, kantorenvleugel en beheerderswoning. Het ontwerp in traditionalistische
vormen is van J.H. Groenewegen en E.C. Falkenberg.
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Het Schoutenhuis (Achterbaan 82) bevat het Huizer Museum. Het huidige
blokvormige herenhuis is rond 1994 nieuw gebouwd in de stijl van het voorgaande
17de-eeuwse Regt- of Schoutenhuis (verbouwd circa 1870 en 1924).
Woonhuizen. De oudere bebouwing van Huizen bestaat overwegend uit vrijstaande
diepe huizen. Het uit circa 1600 stammende huis Boerensteeg 6 heeft een voorhuis
met topgevel, een zijvleugel met trapgevel en een houten achterhuis. Bij het
17de-eeuwse huis Vissersstraat 84 tonen oude vlechtingen een verbreding en
verhoging van de zuidgevel. Eveneens 17de-eeuws zijn Voorbaan 48 (uitbouw met
trapgevel), Melkweg 16 en Vissersstraat 42 (beide met bogen en horizontale
tandlijsten). Sommige huizen kregen een asymmetrische voorgevel als gevolg van
het inrichten van een weefkamer - meestal aan de zuidzijde - met een hoger oplopende
gevel en grotere vensters voor meer lichtinval. Een goed voorbeeld hiervan is
Vissersstraat 88-90 (18de eeuw).
Uit het begin van de 19de eeuw dateert Voorbaan 32 met tuitgevel en
neoclassicistische ingangsomlijsting. Voorbeelden van 19de-eeuwse vissershuizen
zijn Meentweg 32-34 (1875) en Melkweg 9 (circa 1890). Tuitgevels en rieten daken
hebben de kleine huizen Valkenaarstraat 18-20 (1875), Vletstraat 5 en Hellingstraat
15. De twee laatstgenoemde hebben ook een aangebouwde werkplaats. Jongere
voorbeelden van woningen met een werkplaats zijn Engw eg 6-14 (1904). Een
doorlopend zadeldak kregen de blokjes vissers- en/of arbeiderswoningen
Kronenburgerstraat 11-15 (circa 1850), Kon. Julianastraat 20-20a (1873), Hulweg
10-14 (circa 1870) en Hulweg 48-52 (circa 1880). Op een H-vormige plattegrond
heeft men de woningen Zeeweg 32-44 (circa 1885) opgezet. De rug-aan-rug-woningen
Kon. Julianastraat 23-35 (circa 1890) hebben op de kop een woon- en winkelpand
(circa 1905).
Voorbeelden van wat ruimere 19de-eeuwse huizen zijn de met gesneden windveren
uitgevoerde panden Kerkstraat 3, 49-53 en Vissersstraat 17 (alle circa 1860). Het
middenganghuis Havenstraat 18 (1864) is voorzien van een gepleisterd ingangsrisaliet.
Bij de dokterswoning Lindenlaan 79 (1885) toont het hoger opgaande middenrisaliet
rijke eclectische decoraties. Neorenaissance-elementen zijn zichtbaar bij Kerkstraat
45-47 (1878) en de middenganghuizen Havenstraat 23 en 25 (beide circa 1890) met
hoger opgetrokken middenrisaliet. De dubbele visserswoning Vissersstraat 9b-9c
(circa 1890) is voorzien van siermetselwerk en karakteristieke elementen als hijsluiken
en hijshaken. Geveltoppen in pseudo-vakwerk bezit de dubbele villa Lindenlaan
101-103 (circa 1903). De woningbouwvereniging ‘Huizen’ liet naar plannen van S.
Vos arbeiderswoningen bouwen aan de Eerste Woningbouwstraat en de Kon.
Julianastraat (1915). De woningbouwvereniging ‘De Haardstede’ bouwde
woningwetwoningen in de Bloemenbuurt (1922-'23 en 1926-'27). Voor hoger
personeel van de ‘Chemische Fabriek Naarden’ kwamen in 1920 de
zakelijk-expressionistische dubbelhuizen Naarderstraat 302-304 en 306-308 tot
stand naar plannen van Th. Rueter en H.F. Sijmons.
Villa's. Het villapark ‘De Stukken’, gelegen aan de westzijde van Huizen op de
grens met Naarden, werd vanaf 1905 ontwikkeld door de NV Maatschappij ‘De
Stukken’ met J.P. van Rossum als directeur. De wit gepleisterde, L-vormige villa
De Limiten (Naarderstraat 282) werd in 1905 voor mw. A. van Woensel
Kooy-Mijnssen gebouwd naar plannen van Th. Rueter. Tot de oudere villa's behoren
verder De Valkenhorst (Stukkenlaan 1; 1906, G.T. Lindeyer; verbouwd 1921), de
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villa Stukkenlaan 7 (1908, F. Kuipers) met een portiek op houten kolommen en een
torenachtige uitbouw, en de in Nieuw-Historiserende stijl uitgevoerde villa Huizer-End
(Flevolaan 3; 1908, Th. Rueter). De wit geschilderde forse villa Bikbergerweg 11
(1914, T. Nieuwenhuis) kwam tot stand voor F. Kranenberg. Architect K.P.C. de
Bazel ontwierp hier ook enkele gebouwen, zoals de tuinmanswoning 't Beukenootje
(Valkeveenselaan 38; 1902) en de villa De Valk (Valkeveenselaan 26; 1916).
Vergelijkbaar hiermee is de door J.A. Roodenburgh ontworpen villa 't Boschhuis
(Stukkenlaan 9, 1918). De landhuisstijl is herkenbaar bij De Maerle (Oud
Bussummerweg 44; 1906), een ontwerp van De Bazel voor kunstschilder G.W. van
Blaaderen (tuinaanleg 1906, D.F. Tersteeg). D.L. van Alphen liet deze villa in 1917
door J.W. Hanrath vernieuwen en aanvullen met een garage met twee dienstwoningen
(Oud Bussummerweg 40-42).
Langs de andere uitvalswegen van Huizen kwamen ook villa's tot stand, zoals de
villa Vogelenzang (Naarderstraat 314; 1910, J.W. Hanrath). Verder werden de in
Nieuw Historiserende stijl uitgevoerde villa Oldenheim (Naarderstraat 322; 1914,
J.W.H. Leliman) gebouwd voor P.C. André de la Porte jr., en de dubbele villa
Naarderstraat 294-296 (1916, Th. Rueter) voor S.A.C. Dudok van Heel. Veel villa's
werden ontworpen in expressionistische stijl. Een voorbeeld ten noorden van de
dorpskern is 't Oude Nest (Botterstraat 1; circa 1925). J. Rebel maakte in deze stijl
veel ontwerpen met rieten daken en gedeeltelijke houten bekledingen, zoals voor de
villa Pastorale (Nieuwe Bussummerweg 141; 1917), de dwarse huizen Naarderstraat
266 en 270 (beide 1922) en het huis Nieuwe Bussummerweg 163 (1926). Samen met
J.P. Vos was hij verantwoordelijk voor de plannen van het villapark ‘Bikbergen’, en
onder meer voor de twee villa's en tien dubbele huizen Bikbergerweg 52-56 en 13-29
(1926-'30). Andere expressionistische villa's zijn Het Huis in de Zon (Naarderstraat
301; 1926, H.C. Elzinga) en de voor J.C.J. de Graaff naar ontwerp van C. de Graaff
gebouwde dubbele villa Naarderstraat 252-254 (1926). De laatste valt op door
segmentvormige verdiepingsvensters tussen twee hoge schoorstenen. Een hoog rieten
dak met strokenvensters heeft het zomerhuisje Eikenlaantje 8 (1927, F.A. Wijsma).
Van het door H. Elte voor de Bouwmaatschappij Blaricum-Bussum ontworpen
villapark ‘Huizerhoogt’ zijn in 1922 slechts dertien woningen verwezenlijkt,
waaronder met hoge conische rieten daken de panden Blaricumm erstraat 140-144
en Huizerweg 44-48 (gemeente Blaricum).
Een aantal villa's verrees in blokhutbouw, deels gefabriceerd door gespecialiseerde
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Huizen, Boerderij Vissersstraat 26

firma's. De Noorse Strömmen Traevarefabrik bouwde voor A. Dudok van Heel de
villa De Viersprong (Flevolaan 2, 1912) en voor J.C. Huygens de Villa Strommen
(Amersfoortsestraatweg 192; 1924). Jhr. W.C. Quarles van Ufford liet de Villa
Blokhuis (Naarderstraat 311; 1921, met garage) bouwen, waarvan ook het
oorspronkelijke interieur grotendeels is behouden. De firma Christoph & Unmack
uit Niesky (D) leverde het houtwerk voor deze villa en voor de in opdracht van G.A.
Servatius gebouwde houten villa Stukkenlaan 6 (1922). Villa Vingolf (Stukkenlaan
4; 1920) werd gebouwd naar plannen van L. Klerkx, Naarderstraat 298 door A. de
Boer (1921) en Stukkenlaan 10 (1909) door B. Jurriëns.
Winkels. Winkels werden veelal gevestigd in bestaande panden, zoals in de
vroeg-19de-eeuwse boerderij Schipperstraat 5-7. De boerderij Burg.
Munnikhuizenstraat 6 (1872) werd in 1910 tot winkel verbouwd. De hoekwinkel
Havenstraat 20 dateert uit circa 1925. In het kader van de modernisering van de
dorpskern ontwierp H. Koldewijn in zakelijk-expressionistische stijl de woon- en
winkelpanden op de hoek Oranje Weeshuislaan/Havenstraat (1933).
Boerderijen. Een topgevel met een ruitpatroon in gele en rode steen heeft de
boerderij Vissersstraat 26, die met gekleurde steen is gedateerd ‘16?5’. Bouwsporen
tonen dat dit kleine pand aan de zuidzijde is verbreed en opgehoogd. De 17de-eeuwse
boerderij Meentweg 22 heeft een flauw hellend

Huizen, Boerderij Zeeweg 5

rieten dak, een tuitgevel met toppilaster en gevelstenen met voorstellingen van
bijenkorven. Andere in opzet 17de-eeuwse boerderijen vallen op door de horizontale
tandlijsten, zoals Noorderweg 6-8a, Melkweg 32 en Taandersdwarsweg 21-23. Deels
gepleisterd zijn Schoolstraat 2-4 (mogelijk 1665) met schoudergevel en Schipperstraat
44 met tuitgevel. Eveneens voorzien van tuitgevels zijn de 18de-eeuwse boerderijen
Melkweg 33, Boerensteeg 1, Valkenaarstraat 36 en Vletstraat 7-11. Voorbeelden
van 18de-eeuwse krukhuisboerderijen zijn Oranje Weeshuisstraat 16 en Voorbaan
76. Een mooie klokgevel in empire-stijl, met segmentvormige topbeëindiging en
siervazen, is te zien bij de boerderij Zeeweg 5 (1807); het bedrijfsgedeelte aan de
Beemsterboerlaan dateert uit 1877 (jaartalankers). De boerderij Voorbaan 28 (1854)
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heeft een neoclassicistische deuromlijsting. Andere door jaartalankers gedateerde
boerderijen zijn Schipperstraat 14-16 (1859), Schipperstraat 2 (1868) en Havenstraaat
29 (1875).
Tolhuizen. Als tolhuis hebben gediend het wit gepleisterde en met riet gedekte
pand Naarderstraat 201 (circa 1840) en het in neorenaissance-stijl uitgevoerde kleine
pand Havenstraat 24 (circa 1900).
Visrokerijen. De visrokerijen in het dorp bestonden doorgaans uit drie of vier
evenwijdige hallen met in de middelste hal kleine rookruimten met schoorstenen.
De voorm. visrokerij Havenstraat 81 van de familie Regtdoorzee stamt uit 1859. Na
sluiting van de rokerij in 1927 was het gebouw tot 1984 in gebruik bij verschillende
kunstaardewerkfabrieken. In 1987-'89 is het ingericht tot restaurant en
tentoonstellingsruimte (veranda toegevoegd). De vishandel Taandersstraat 25 werd
in 1906 gebouwd in opdracht van P. Boor. De visrokerij Valkenaarstraat 25 van de
firma Gebr. H. en J. Bout heeft men na brand in 1943-'44 herbouwd.
Het voorm. kalkovencomplex Havenstraat 111-113 werd in 1918-'20 gebouwd
voor de Gebr. S. en H. Vos voor de productie van schelpkalk. Na de sluiting rond
1975 volgde sloop van de ovens in 1989. In 1995 heeft men het geheel met oud
materiaal herbouwd als restaurantcomplex. Er zijn vier ronde schachtovens - waarvan
één met een hogere schoorsteen - en een les- of blushuis.
Het trafohuisje aan de Havenstraat is rond 1920 gebouwd in expressionistische
vormen, mogelijk naar ontwerp van J.B. van Loghem.
Begraafplaatsen. De Oude Alg. begraafplaats (Pr. Bernhardplein 1) werd in 1828
in gebruik genomen en in 1895 aan de zuidzijde uitgebreid. De kleine aula dateert
uit 1954. Aan de weg staat een (verplaatst) oorlogsmonument (1947, N.A. van der
Kreek). De in 1952 aangelegde Nieuwe Alg. begraafplaats (Naarderstraat 68) heeft
een uit die tijd daterende aula in de vorm van een rotonde met open zuilenomgang.
Het blindeninstituut ‘Elisabeth Kalis’ (Amersfoortsestraatweg 180), nu ‘Visio’, ligt
ten zuidwesten van Huizen en verrees in 1930-'33 toen het instituut van Amsterdam
hierheen verhuisde. Het naar plannen van A.D.N. van Gendt in traditionalistische
vormen uitgevoerde complex bestaat uit een hoofdgebouw, een internaatsgebouw,
werkplaatsen, een muziekgebouw en enkele dienstwoningen.
Oud-Crailo (Museumlaan 1). Deze buitenplaats ten zuidwesten van Huizen stamt
uit 1628. Het huidige gepleisterde neoclassicistische huis kwam tot stand in 1856 en
werd verbouwd in 1899 en 1923 (erker).
Bij het huis hoorden ook de naar ontwerp van C. Muysken in chaletstijl en in
opdracht van P. Langenhuizen gebouwde
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voorm. koetsierswoning met stal (Museumlaan 2; 1881) en de voorm. tuinmanswoning
(Museumlaan 3; 1890). Van de landschappelijke parkaanleg van J.D. Zocher jr. uit
circa 1856 resteren de oprijlaan en de rechte lindenlaan. In 1929 heeft men de tuin
aan de zuidwestzijde gewijzigd in nieuwarchitectonische tuinstijl. Het toegangshek
is uit 1923.
Oud-Bussem (Flevolaan 69). Deze op de grens van Huizen en Naarden gelegen
oude buitenplaats heeft als kern een wit gepleisterd tweelaags huis met segmentvormig
fronton bij de middenpartij. P. van Leeuwen Boomkamp liet het huidige huis in 1930
bouwen naar een ontwerp in Nieuw Historiserende stijl van D.F. Slothouwer. De
dubbele garage (1930) is ook van zijn hand. De parkaanleg in vroege landschapsstijl,
mogelijk naar plannen van J.D. Zocher sr., dateert nog uit het begin van de 19de
eeuw en is rond 1910 gewijzigd naar ontwerp van L.A. Springer.
De voorm. melkerij Oud-Bussem (Flevolaan 41) is een als herenboerderij
ontworpen modelboerderij, gesticht in 1902 op initiatief van het latere parlementslid
F. Vos en de econoom J. van Woensel Kooy († 1903), die in 1897 het landgoed
Oud-Bussum kocht om er een hygiënische melkerij te exploiteren en bacterie-arme
‘natuurmelk’ te produceren. K.P.C. de Bazel ontwierp het als koestal dienende
U-vormig hoofdgebouw (nr. 41; 1903-'05) met klokkentorentje boven de centrale
ingang. De voorm. zuivelfabriek (nr. 43; 1903) is een villa-achtig pand, met

Huizen, Melkerij Oud Bussem (1981)

daarvóór aan de weg de voorm. flessenspoelerij (nr. 45; circa 1904). De Bazel
ontwierp ook het voorm. kantoor annex dienstwoning (nr. 67; 1903) en enkele
dienstwoningen (nrs. 32-36; 1904). In de voorm. zaaddrogerij (nr. 39; 1925, W. de
Gooijer) werd suikerbietenzaad bewerkt. Met die activiteit trachtte men de verliezen
bij de melkerij te compenseren. De in 1967 gerestaureerde koestal (G. van der Pol)
dient nu als kantoor (Talpa).
Overige buitenplaatsen (gemeente Naarden/Huizen). Op de zandgronden ten
oosten van Bussum werden vanaf 1810 buitenplaatsen gesticht. Op de met een
landschapspark ingerichte buitenplaats Flevorama (Flevolaan 4) kwamen het wit
gepleisterde neoclassicistische huis en koetshuis in 1858 tot stand voor A.E. Dudok
van Heel naar plannen van A.L. van Gendt. Uit 1880 dateert het neoclassicistische
huis van de buitenplaats Nieuw Valkeveen (Huizerstraatweg 34). In 1903 ontwierp
K.P.C. de Bazel hierbij twee hovenierswoningen (Oud Blaricummerweg 5 en 38).
Het met riet gedekte en wit gepleisterde landhuis Heerlijkheid (Meentweg 2) werd
in 1910 gebouwd voor G.M. den Tex. Een tegelkeramiek in de zijgevel toont Pan en
Aphrodite. Het echtpaar Dudok van Heel-Kuhn liet in 1913 naar plannen van C.J.
Kruisweg het forse buitenhuis Berghuis (Huizerweg 111) bouwen met dakruiter en
risalerende zijdelen. Bij deze buitenplaats hoorde ook het met vakwerktopgevel
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uitgevoerde kleine witte huis Monte Casa (1868-'70), dat vermoedelijk eerst diende
als jacht- en biljarthuisje (sinds 2000 tuinmanswoning van Flevorama).

IJmuiden
(gemeente Velsen)
Dorp, ontstaan ten gevolge van het doorgraven van de duinen in het kader van de
aanleg van het Noordzee Kanaal (1865-'76). Ter plaatse legde men in 1873-'77 twee
havendammen aan (verlengd 1957-'67). Het kanaal was in 1883 geheel voltooid.
A.J. Bik en J.W. Arnold lieten in 1875 enkele woningen bouwen voor het sluis- en
havenpersoneel en in 1877 gaven zij Y.P. Loots opdracht tot het ontwerpen van een
stratenplan voor het westelijk deel van het huidige Oud-IJmuiden. In 1885 volgde
een uitbreiding in oostelijke richting. Ten tijde van de opening van de Middensluis
(1896) werd tevens een begin gemaakt met de ontwikkeling van gronden ten
zuidwesten van de bestaande bebouwing en in de richting van het (niet meer
bestaande) station (1883). Ten behoeve van de visserij groef men de Vissershaven
(1896-'99; verlengd 1914-'20). Op basis van drie opeenvolgende plannen werd het
gebied tussen 1901 en 1912 volgebouwd. Meer naar het oosten ontstond een tweede
woonkern - aanvankelijk De Heide en later Velseroord geheten - die in 1926 officieel
met Oud-IJmuiden werd samengevoegd tot IJmuiden.
In de Tweede Wereldoorlog werd IJmuiden uitgebreid versterkt, waarvoor een
deel van de oude kern werd gesloopt. Verder werden veel huizen verwoest door
bombardementen. De wederopbouw heeft men uitgevoerd naar stedenbouwkundige
plannen van W.M. Dudok, H.A. Maaskant en W. van Tijen. Daarbij is de Haringhaven
verlegd (1955, verlengd 1960-'62) en zijn aan weerszijden van de Lange Nieuwstraat
woonbuurten ontstaan. Aan de oostzijde is het Plein 1945 ingericht, bedoeld als
nieuw centrum met raadhuis, hotel en schouwburg. Verder is IJmuiden in
zuidwestelijke richting uitgebreid.
De (Oud-Kath.) Engelmunduskerk (Kon. Wilhelminakade 119), een driebeukige
kerk met westpartij en toren, verrees in 1907 naar een rationalistisch ontwerp van
J.G. Copper. Het middenschip wordt gedekt door een houten tongewelf met
gordelbogen. Deze kerk verving de Oud-Kath. kerk Breesaapstraat 52 uit 1890, die
in 1919 naar plannen van J.C. Cramer werd verbouwd tot theater en bioscoopzaal
‘Thalia’.
De (Herv.) Nieuwe Kerk (Kanaalstraat 250) is een pseudobasilicale kruiskerk
met dakruiter, gebouwd in 1910-'11 naar een traditionalistisch ontwerp van W.A.
Forsyth en G. Meppelink. Het interieur wordt gedekt door gestukadoorde
spitsgewelven met houten boogribben en trekbalken. Uit de bouwtijd dateren de
neogotische lambrisering in het koorgedeelte en de dooptuin met
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IJmuiden, Sluizencomplex vanuit het oosten

natuurstenen doopvont. De consistorie (zuidwesthoek) is in 1958 uitgebreid met een
wijkgebouw. De in 1906 gebouwde pastorie (Kanaalkade 48) is ontworpen door J.
Wolbers.
De (Herv.) Goede Herderkerk (Velserduinweg 52), een zakelijkexpressionistische
kruiskerk, kwam in 1933-'34 tot stand naar plannen van F.B. Jantzen. Het dak wordt
gedragen door betonnen spanten en het plafond is bekleed met houtwolcementplaten
uit de bouwtijd. De uit 1919 daterende pastorie (Velserduinweg 50) is een
historiserend ontwerp van J. Mulder en J.A. van Asdonk.
Overige kerken. De (Geref.) Ichthuskerk (Snelliusstraat 40; 1938-'39, S.J. Meegdes
en A. ten Broeke) is een zaalkerk met dakruiter en aangebouwde pastorie
(Kompasstraat 78). Een kruisvormig grondplan en een open klokkenstoel als
bekroning heeft de naoorlogse (Geref.) Bethelkerk (Zeeweg 242; 1950-'52, B. van
Heijningen). Nu in gebruik bij de Baptistengemeente is de voorm. Herst. Apost. kerk
(Eemstraat 30; 1953, H.W.M. Hupkes en W.C. van Asperen), ontworpen als
achthoekige zaalkerk met voorbouw. Andere naoorlogse kerken zijn de langgerekte
octogonale (Herv.) Bethlehemkerk (Radarstraat 3-5; 1954-'56, J. Schipper) met open
klokkentoren en het robuuste zaalgebouw van de (Geref.) Petrakerk (bij
Merwedestraat 5; 1958, J.A. Roodenburgh) met slanke vrijstaande klokkentoren.
Het voorm. openbaar telefoonkantoor van de Ned. Bell Telephoon
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IJmuiden, Raadhuis

(Visseringstraat 2) is een klein gebouw uit 1896 met baksteendecoraties en sierspanten.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Kanaalstraat 61), een tweelaags
pand uit circa 1905 met chaletstijl-elementen en neogotische details, is waarschijnlijk
ontworpen door C.H. Peters.
Scholen. Nu in gebruik als muziekschool is de voorm. openbare lagere
Gemeenteschool D (Heidestraat 47), gebouwd in 1907 naar plannen van C. Cramer
met een naastgelegen onderwijzerswoning. Dit vierklassige schoolgebouw kreeg in
1924 een gymnastieklokaal. Een observatietoren heeft de voorm. Gemeentelijke
Visserijschool (Havenkade 55) uit 1916 naar ontwerp van de Dienst Openbare Werken.
Dit gebouw dient nu als museum. Karakteristiek zijn verder het in neogotische stijl
uitgevoerde tweelaagse gebouw van de voorm. R.K. lagere St.-Franciscusschool
(Zeeweg 140; 1924, A.A.M. Bruning; vergroot 1930, Jos. Bekkers), de in
kubistisch-expressionistische stijl uitgevoerde voorm. U.L.O.-school (Platanenstraat
50; 1925) en het met riet gedekte U-vormige gebouw van de voorm. openbare lagere
Gemeenteschool E (Eksterlaan 8; 1928). De voorm. Rijks Hogere Burger School
(Briniostraat 14-16) verrees in 1926 naar een expressionistisch ontwerp van C.L.M.
Robbers als een fors gebouw met hoekrisalieten en een trappenhuis met koepel. De
terracottabeelden boven de ingang zijn van W.C. Brouwer.
Het Witte Kruisgebouw (Kennemerlaan 143) is een markant gesitueerd hoekpand
in kubistisch-expressionistische stijl, gebouwd in 1929 naar plannen van J.C. Cramer.
Het raadhuis (Plein 1945 45) is in 1962-'65 tot stand gekomen naar oudere plannen
van W.M. Dudok (1948 voorlopig en 1956 definitief ontwerp) als onderdeel van het
wederopbouwplan. Vier met betonskelet uitgevoerde vleugels van verschillende
hoogte omsluiten een binnenplaats. Aan de pleinzijde liggen een vierlaagse
kantoorvleugel met omlijst balkon en een naar voren uitgebouwde raadzaal op
kolommen boven de hoofdingang. Een hoge toren met uurwerk scheidt het
representatieve en het administratieve gedeelte. Een uitbreiding uit 1995 (O. Greiner)
is via een glazen loopbrug met het oude deel verbonden.
Woonhuizen. De Amsterdamsche Kanaal Maatschappij liet de met
keperboogvensters uitgevoerde dienstwoningen Sluisplein 15-22 (1875; na 1945 wit
geschilderd) en de vrijstaande dienstwoning Sluisplein 24 (1876) bouwen. In opdracht
van Rijkswaterstaat kwamen in 1896 bij de Middensluis de dienstwoningen Sluiseiland
54-60 en 66-69 tot stand met eenvoudige neorenaissance-details. In 1908-'09 en 1917
volgden nog enkele woningblokjes. Eveneens van Rijkswaterstaat zijn de in 1905-'06
bij de vuurtoren gebouwde dienstwoningen Seinpostweg 24-30 en 25-33. Voorbeelden
van grotere huizen zijn de met vakwerk-elementen gebouwde villa's Kanaalstraat
240-246 (circa 1905), het met jugendstildetails ontworpen herenhuis Kon.
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Wilhelminakade 169 (circa 1905), en de villa's Beau Soleil (Kon. Wilhelminakade
219; 1911, P. Heere) en Kon. Wilhelminakade 217 (1913, J.C. Dunnebier).
Winkels. Uit de late 19de eeuw dateren verschillende woon- en winkelpanden in
eclectische vormen, zoals de voorm. bakkerij Kanaalstraat 48 (1877), de panden
Kanaalstraat 52 (1878) en 64 (1877) en de voorm. bakkerij Kanaalstraat 62 (1891).
Het laatstgenoemde pand heeft een fraaie neorenaissance-pui.
Horeca. Hotel-restaurant Augusta (Oranjestraat 94-98) werd in 1907 gebouwd in
combinatie met winkels en bovenwoningen. Het ontwerp van L.A. en C. Pagter
combineert jugendstil- en rationalistische vormen. Karakteristiek voor hotel-restaurant
Kennemerhof (Kennemerlaan 116-118), gebouwd in 1930 naar een
kubistisch-expressionistisch ontwerp van N. ten Broeke, zijn de hoger opgetrokken
rechthoekige trappenhuizen en de omgaande houten luifel.
De boerderij ‘Slingermuur’ (Zeeweg 260) is een 18de-eeuwse duinboerderij,
bestaande uit een woongedeelte met schilddak, een met riet gedekte houten stolpschuur
en een uitgebouwde lagere koestal, eveneens met riet gedekt.
Pakhuizen en bedrijfsgebouwen. In samenwerking met G.H. Philips ontwierp
J.C. Cramer de voorm. smederij annex pakhuis Trawlerkade 20-22 (1901) voor de
Maatschappij tot Beheer van Stoom Trawlers en andere Vissersvaartuigen. Dit forse
gebouw huisvest sinds de jaren dertig de N.V. Vereenigde Koelhuizen en IJsfabrieken
RIGO. Eveneens door Cramer ontworpen zijn het pakhuis met kantoor Trawlerkade
32 (1909 en 1915) voor de N.V. Industrie en Handelsmaatschappij - bij het
kantoorgedeelte voorzien van een omlijste ingangspartij met ‘kantoor’ - het pakhuis
Trawlerkade 42-44 (1909, vergroot 1913) voor de N.V. IJmuiden Stores, alsmede
het eenlaagse pakhuis met garage Trawlerkade 82-84 (1928) voor de Agentuur en
Handels-
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maatschappij IJmuiden. Naar plannen van K. Boon verrezen het kantoor en de
pakhuizen Trawlerkade 78 en Middenhavenstraat 20-22 (1916). Een vergelijkbaar
pand is de voorm. machinefabriek en reparatie-inrichting C. Hoek & Zn.
(Middenhavenstraat 40, 1913, herbouwd in 1918 na brand).
Sluizen. In opdracht van de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij (A.K.M.) werd
tussen 1865 en 1876 het Noordzee Kanaal gegraven naar plannen van W.A. Froger,
in samenwerking met J.G. Jäger. Sindsdien is het kanaal vijfmaal verdiept en verbreed.
De eerste sluizen, de Oude of Zuidersluizen (18 meter breed), dateren uit 1868-'76.
Noordelijk daarvan werd in 1889-'96 de Middensluis (25 meter breed) gebouwd met
aansluitend binnen- en buitenkanaal. Een binnen- en buitenkanaal heeft ook de in
1923-'30 tot stand gekomen derde sluis, de Noordersluis (40 meter breed). Bij deze
betonnen sluis met roldeuren staan enkele door J. Emmen ontworpen betonnen
gebouwen in functionalistische stijl (1930). Ten noorden van de Noordersluis werd
een spuisluis aangelegd, waarop in 1967-'75 een gemaal is gebouwd. Verder is in
1960 over de Middensluis en over de Zuidersluis een stalen draaibrug gelegd.
Vuurtorens. In 1877-'78 verrezen naar ontwerp van Q. Harder twee gietijzeren
vuurtorens. Deze door gieterij D.A. Schretlen & Co. uitgevoerde torens hebben een
ronde conische romp met basement. Het Lage Licht of de ‘buitenvuurtoren’
(Seinpostweg 34) werd in 1909 verlaagd van negen naar vijf verdiepingen en kreeg
toen het huidige lichthuis met koepel en de huidige omloop. Meer landinwaarts staat
het Hoge Licht (Vuurtorenstraat ong.) met tien verdiepingen. Deze toren heeft een
omgang met balustrade op opengewerkte consoles en een lichthuis met koperen
koepel.
Havengebouwen. Bij de Zuidersluis staat een laat-19de-eeuws havenkantoor
(Sluisplein 3), dat in 1909 naar plannen van A.B. Marinkelle in dezelfde stijl is
vergroot (later wit geschilderd). In functionalistische stijl uitgevoerd zijn het voorm.
dagverbijf voor zeelieden (Trawlerkade 104-106; 1929, A. ten Broeke) en het gebouw
IJmuider

IJmuiden, Watertoren Evertsenstraat 2

Federatie (Trawlerkade 90; 1931, A.M.J. Sevenhuijsen), oorspronkelijk bestaande
uit kantoor, bovenwoning en koffiehuis.
De voorm. elektriciteitscentrale (Kanaalstraat 257), een met hoektorentjes
uitgevoerd gebouw, kwam in 1912-'14 naar ontwerp van J.B. van Loghem tot stand
voor de toenmalige Kennemer Electriciteits Maatschappij.
Watertorens. De gemeente Velsen liet in 1915-'17 de watertoren Evertsenstraat
2 bouwen naar plannen van D. Drost en W. de Vrind. Deze in 1953 bepleisterde
vierkante toren met betonskelet heeft een uitkragende bovenbouw met erkers en
betonnen vlakbodemreservoir. Bij de toren staan een eenlaags filtergebouw (met
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betonskelet) en een deels gepleisterd pompgebouw uit dezelfde tijd. Geheel in
gewapend beton verrees naar ontwerp van Rijkswaterstaat in 1914-'15 de watertoren
Dokweg 35 voor het Staatsvisserijbedrijf. De open onderbouwconstructie draagt een
uitkragend vlakbodemreservoir.
De Julianabrug (Julianakade ong.) dateert uit 1930 en is uitgevoerd in korrelbeton
met graniet en voorzien van een smeedijzeren brughek in expressionistische vormen.
Gedenktekens. Aan de Seinpostweg staat een met bronzen plaquette uitgevoerde
natuurstenen gedenknaald (1923, ontwerp S. de Clercq) ter ere van J. Dirks, die
belast was met de aanleg van het Noordzee Kanaal. Het in brons uitgevoerde
Vissersgedenkteken (Sluisplein ong.; 1953-'55, ontwerp H.M. Wezelaar) toont een
in oliejas gehulde visser met stormlantaarn, ter nagedachtenis aan de op zee
omgekomen vissers.
Begraafplaatsen. De Westerbegraafplaats (Havenkade ong.) werd in 1896
geschonken aan de bewoners van Oud-IJmuiden door de grondeigenaren A.J. Bik
en J.W. Arnold. De rond 1960 aangelegde Alg. begraafplaats ‘Duinhof’
(Slingerduinlaan 4) heeft een door W.M. Dudok ontworpen aula (1961) met smalle
klokkentoren en grote ingangsluifel. Het geheel is gesitueerd aan een gazon met
rechthoekige vijver. In de Heerenduinen ligt de particuliere begraafplaats ‘De
Kikvorsch’ (Slingerduinlaan ong.). Vanwege de wederopbouw en de uitbreiding van
IJmuiden heeft men deze begraafplaats van de familie Boreel in 1948 naar de huidige
locatie verplaatst, inclusief de 19de-eeuwse zerken en de hekpijlers (circa 1900).
Het voorm. forteiland IJmuiden (Zuiderbuitenkanaal ong.) werd in 1880-'87
aangelegd als kustfort in de havenmond van IJmuiden ter afsluiting van het Noordzee
Kanaal. Het door een droge gracht omringde V-vormige gebouw had vijf kanonnen
aan de zeezijde en een pantserkoepel met twee kanonnen aan de landzijde. Met twee
kustbatterijen en twee landbatterijen werd het kustfort in 1910 uitgebreid tot de
Positie van IJmuiden. In 1919 werd het als zelfstandig verdedigingswerk afgescheiden
van de Stelling van Amsterdam. Met de aanleg van de Noordersluis (1929-'30)
veranderde het kustfort in een forteiland. Vanaf 1942 bouwden de Duitsers het fort
om tot een ‘Kernwerk’ in de Festung IJmuiden en werd het uitgebreid met diverse
bunkers. In 1967 is het eiland verkleind en zijn delen van de toegevoegde bunkers
gesloopt.
Atlantikwall. Vanaf 1942 werden als onderdeel van de Festung IJmuiden in het
gebied Midden Heerenduin een anti-tankmuur en een betonnen kantelblokversperring
aangelegd en aan de IJmuiderslag de Marine Seeziel Batterie Heerenduin - een batterij
met vuurleidingspost en flankerende geschutsbunkers -, de Marine Flak Batterie
Olmen (luchtdoelbatterij) en verder anti-tankmuren en
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Hockerhindernissen (rijen betonnen drakentanden). Aan de Haringhaven resteert een
grote, voor de Kriegsmarine gebouwde, Schnellbootbunker (1943) met veertien
overdekte ligplaatsen en vier overdekte reparatiedokken. Dit complex is in gebruik
als kalkzandsteenfabriek en distributiecentrum.

Ilpendam
(gemeente Waterland)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw aan de dam bij de uitmonding van de Dorre Ilp in
de Purmer. De dam behoorde tot de Waterlandse Zeedijk, waarlangs zich een
kronkelige lintbebouwing vormde. Het

Ilpendam, Noordhollands Kanaal en Purmerringvaart vanuit het zuiden

na de drooglegging van de Purmer (1622) ten noordoosten van het dorp gebouwde
slot Ilpenstein werd in 1872 gesloopt. Na 1824 lag het dorp ingeklemd tussen het
Noordhollands Kanaal (1824) en de Purmerringvaart. Ilpendam is na de Tweede
Wereldoorlog aan de noordzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkstraat 19) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor
en een ranke geveltoren met ingesnoerde spits. Op de plaats van een in 1640
afgebrande kerk - gewijd aan St. Sebastiaan - verrees in 1656 een nieuwe kerk. Deze
werd vervolgens gedeeltelijk vernieuwd in 1713 (noordgevel) en 1850, en kreeg de
huidige westgevel met geveltoren in 1855. In de geveltoren hangt een door Gerhard
Schimmel gegoten klok (1682).
Het interieur wordt gedekt door een in 1922 vernieuwd tongewelf met trekbalken.
In de koorsluiting rusten de trekbalken op muurstijlen met laat-gotische houten
schalkbeelden (tweede helft 15de eeuw), afkomstig uit de oude kerk. Tot de inventaris
behoren een preekstoel, doophek en koorafsluiting (alle midden 17de eeuw) en een
overhuifde herenbank (midden 18de eeuw). Afkomstig uit de Herv. kerk te De Rijp
is het door N.A. Willembroek gebouwde orgel (1728; overgebracht en gewijzigd
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1855, J. van Nieuwkerk). Mogelijk in oorsprong 18de-eeuws is de tweelaagse pastorie
(Dorpsstraat 64).
De R.K. St.-Sebastianuskerk (bij Dorpsstraat 58) is een eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor en een half-ingebouwde toren met achtzijdige spits. Deze
door Th. Asseler met neogotische en neoromaanse elementen ontworpen
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Ilpendam, Gemaal

kerk verving in 1871 een kerk uit 1824. De pastorie (Dorpsstraat 58) is eveneens uit
1871.
Het voorm. raadhuis (Kerkstraat 20), een wit gepleisterd eenlaags pand met
eclectische wenkbrauwen, werd in 1868 tegen de kerk gebouwd en later bij de kerk
getrokken.
De voorm. openbare lagere school (Dorpsstraat 14) kwam in 1932 tot stand in
zakelijk-expressionistische stijl. Nu is hier een oudheidkamer gevestigd.
Woonhuizen. Kenmerkend zijn de huizen die wegens wateroverlast op hoge
plinten zijn gebouwd en waarbij de begane grond via een stoep toegankelijk is. Een
goed voorbeeld hiervan is Dorpsstraat 52 (begin 19de eeuw). Dit diepe houten huis
heeft een bakstenen schoudergevel met houten aedicula. Rond 1850 gebouwd is het
dwarse eenlaagspand Havenpad 4. Voorbeelden van laat-19de-eeuwse houten
arbeiderswoningen zijn Hofweg 7 en 12. Het diepe huis Dorpsstraat 30 (circa 1870)
heeft eclectische vensteromlijstingen en een etalage voor de ingebouwde winkelruimte.
Het diepe huis Dorpsstraat 17 kreeg in 1915 een nieuwe pui bij de ombouw tot
winkel. ‘Um 1800’-details vertoont het met erker uitgevoerde huis Dorpsstraat 12
(1924). Voorbeelden van huizen in sobere traditionalistische vormen zijn De Noord
1 (circa 1920) en Zonneweg 24 (circa 1938).
Het voorm. café ‘De Zwaluw’ (Dorpsstraat 71-73) is een tweelaags pand uit circa
1880. Bij een verbouwing rond 1915 werd het lagere stalgedeelte een biljartzaal.
Sinds circa 1960 dient het pand als woonhuis.
Boerderijen. Nu deels in gebruik bij de brandweer is de boerderij Ilpenstein
(Dorpsstraat 48; circa 1890) met zijlangsdeel. De stolpboerderij
Monnickerdammerrijweg 6 (1884) draagt het opschrift ‘De Mens Wikt God Beschikt’.
In het buitengebied ligt de gepleisterde stolpboerderij Ruimzicht (Kanaalweg 18,
1892) met hoger opgetrokken middenrisaliet. Een dakerker versierd met koeienkoppen
en met windveren in chaletstijl heeft de stolpboerderij Oudelandsdijkje 4 (circa 1900).
De boerderij Kanaalweg 28 (circa 1890) bestaat uit een voorhuis met stal en een
aangebouwd houten hooihuis. Rond 1915 gebouwd is de langhuisboerderij Niets
Zonder Gods Zegen (Kanaalweg 26).
Het gemaal (Kanaalweg 10a) kwam rond 1925 tot stand voor de ontwatering van
de Polder Purmerland op het Noordhollands Kanaal als een klein vierkant pand met
tentdak.

Jisp
(gemeente Wormerland)
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Dorp, ontstaan als veenontginning in de 12de eeuw langs een oost-west lopende
ontginningsas in het gebied tussen de Beemster en de Wijde Wormer. Sinds 1630 is
Jisp het centrum van de polder

Jisp, Raadhuis

Wormer, Jisp en Neck. Karakteristiek is de wegsloot langs de Dorpsstraat. Na een
grote bloei in de tweede helft van de 17de eeuw dankzij de walvisvaart ging het
economisch bergafwaarts. Scheepstimmerwerven, pakhuizen en molens verdwenen.
Na de Tweede Wereldoorlog is in de binnenhoek tussen Dorpsstraat en Weiver een
kleine uitbreidingswijk ingericht.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 46) is een sobere zaalkerk met houten geveltoren,
gebouwd in 1822 naar plannen van A. Latenstein ter plaatse van een oorspronkelijk
15de-eeuwse kerk. Deze kerk met zerkenvloer heeft een 17de-eeuwse inventaris met
preekstoel, doophek (1667), doopbanken, gesneden lezenaar en drie herenbanken.
De samen met het raadhuis op een omgracht terrein gelegen kerk is toegankelijk via
een brug met smeedijzeren brughek (1867).
De voorm. pastorie (Dorpsstraat 75), genaamd ‘Ghispesteijn’, werd in 1881 in
eclectische stijl gebouwd naar plannen van P. Mager.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 44) is een in 1650 opgetrokken dwars pand in
maniëristische stijl met zijtrapgevels en aan de voorzijde een topgevel met zandstenen
klauwstukken en frontonbekroning. Op de daklijst staan beelden van Justitia en
Charitas. De ingang tot het raadhuis bevindt zich in de linker zijgevel en in de
frontgevel grenzend aan
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Neck bij Jisp, Polderhuis (1978)

de wegsloot (nu zonder brug) zit de doorgang naar de voorm. Waagruimte, waarin
voorheen ook een houten cachot was. Op de verdieping bevinden zich de weeskamer
en de raadkamer, beide met een 17de-eeuwse inrichting en een schouw met
gebeeldhouwde wangen. Verder zijn er balklagen op consoles. Bij de restauratie in
1904 (J.F.L. Frowein) zijn alle kozijnen vernieuwd.
De voorm. openbare lagere school (Dorpsstraat 32-34) is een tweeklassig
schoolgebouw met onderwijzerswoning, gebouwd in 1877 in eclectische vormen.
Woonhuizen. In de dorpskern staan verschillende houten huizen. Het oudst is
Dorpsstraat 19 uit 1656 (jaartal op deurkalf) met houten topgevels voorzien van een
gesneden makelaar. Het interieur bevat een betegelde dubbele schouw (17de eeuw)
met een houten smuiger (18de eeuw), en een houten bedstede in de voorkamer en
een betimmering in de achterkamer. In hout uitgevoerd zijn ook de laat-19de-eeuwse
vervenerswoningen Dorpsstraat 36, 47, 123 en de eenkamerwoning Dorpsstraat 66.
Grotendeels van hout is het woon- en winkelpand Dorpsstraat 62, voorzien van een
bakstenen voorgevel met gekleurd metselwerk uit circa 1905.
De voor de burgemeestersfamilie Wildschut gebouwde villa Solbacka of
‘Zonneheuvel’ (Dorpsstraat 2), de met chaletstijl-elementen versierde villa Sonnevanck
(Dorpsstraat 4) en de villa Dorpsstraat 7-9 zijn wit gepleisterde villa's in sobere
eclectische vormen uit circa 1865. Begin 20ste eeuw gebouwd zijn het huis
Dorpsstraat 22 (1903) en het met opvallende houten dakkapel uitgevoerde herenhuis
Weiver 15, dat diende als pastorie van de doopsgez. gemeente (kerk staat te Wormer).
Van na de Tweede Wereldoorlog dateert het om een vierkant plein gesitueerde
woningbouwcomplex Dorpsstraat 76-102 (circa 1960).
Boerderijen. De 19de-eeuwse stolpboerderij Dorpsstraat 65-67 is uitgevoerd in
hout. Uit de 19de eeuw dateren Dorpsstraat 60 en Molenpad 14, beide voorbeelden
van aan één zijde afgeknotte stolpboerderijen; Dorpsstraat 53 heeft een hooihuis.
Opvallend is de grote kaasboerderij Dorpsstraat 13, een hallenhuisboerderij uit 1895
met neorenaissance-elementen in de voorgevel.
Café ‘De Lepelaar’ (Molenpad 2) is een recent grotendeels vernieuwd houten
dwarspand uit 1926, voorzien van een ingangsomlijsting met ionische pilasters.
Neck. Dit dorp ten oosten van Jisp ontstond aan de oostrand van de in 1626
aangelegde Polder Wijde Wormer. Als poldermolen van de polder Wormer, Jisp en
Neck werd in 1631 de Neckermolen (Kanaaldijk 51) gebouwd. Bij deze met riet
gedekte achtkantige grondzeiler staan een houten schuur en een privaat. Vlakbij
bevindt zich een houten wipmolentje, dat dient als weidemolen. De in 1826 als
polderhuis gebouwde houten dijkwoning Ringdijk 2-3 is een van rijk snijwerk
voorzien tweelaags dwars pand met veranda. De voorm. openbare lagere school
(Westerdwarsweg 3), een gepleisterd tweeklassig schoolgebouw met
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onderwijzerswoning (Westerdwarsweg 4), kwam in 1879 tot stand. Woonhuizen.
Rond 1900 gebouwd zijn de in neorenaissance-stijl uitgevoerde voorm.
burgemeesterswoning met secretarie Noorderweg 165, en de villa Noorderweg 164
met sierspant. Boerderijen. Voorbeelden van stolpboerderijen met een hoger
opgetrokken middenrisaliet zijn ‘Vredehof’ (Zuiderweg 2; 1880), Noorderweg 161
(1891) uitgevoerd in neorenaissance-stijl, Neckerstraat 181-183 met gesneden
geveltopversiering, Noorderweg 102 en Zuiderweg 26 (circa 1920) met
jugendstildetails.

Kleine Sluis
(gemeente Anna Paulowna)
Wegdorp gelegen in de Anna Paulownapolder, vernoemd naar de Russische
echtgenote van koning Willem II, en zelf ook Anna Paulowna genoemd. In 1844
verkreeg de Maatschappij tot aandijking van de Anna Paulownapolder een concessie.
Vanwege de stroomgeul van de Zijpeboezem (Oude Veer genoemd) maakte men
een Westpolder (1845) en een Oostpolder (1846). De eerste bebouwing in de
Westpolder ontstond in 1848 aan de oostkant langs de Molenvaart. Na de aanleg van
de spoorlijn Zaandam-Den Helder (1865) vormde zich bij het station een tweede
dorpskern met katholieke kerk. Het dorp had te lijden van de watersnood in 1916.
Na de Tweede Wereldoorlog is Kleine Sluis uitgebreid, maar nog net niet aan de
Spoorbuurt vastgegroeid.
De Herv. kerk (Molenvaart 21) is een brede zaalkerk voorzien van een ingebouwde
robuuste toren met balustrade en spits. Deze kerk met eclectische details
(wenkbrauwen) kwam in twee fasen tot stand in 1853-'56. In de toren hangt een door
Claes Noorden en Jan Albert de Grave gegoten klok (1715).
De R.K. kerk H. Maria Presentatie (Nieuweweg 15) werd in 1870-'71 gebouwd
naar een ontwerp met eclectische details van Th. Asseler als een

Kleine Sluis, Herv. kerk
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Breezand bij Kleine Sluis, R.K. kerk St. Johannes Evangelist

eenbeukige kerk met kleine ranke houten geveltoren. Transept en koor kwamen in
1919 tot stand naar ontwerp van A.J. Joling.
Het raadhuis annex politiebureau (Burg. Mijnlieffstraat 1), gebouwd in 1938 naar
ontwerp van D. Saal, bestaat uit een tweelaagse voorbouw, een eenlaags
middengedeelte en een tweelaagse achterbouw met raadzaal.
Woonhuizen. Het uit 1855 daterende gepleisterde neoclassicistische herenhuis
Molenvaart 2 werd in 1870 met zijvleugels uitgebreid toen het als polderhuis ging
dienen. Eveneens uit circa 1870 is het gepleisterde veerhuis Smidsweg 3. Een aardige
villa met erker in aan jugendstil verwante vormen is Molenvaart 4 (1912).
Zakelijkexpressionistisch is de villa Molenvaart 8 (circa 1930).
De boerderij ‘Hoeve Annet’ (Middenweg 5) is een kop-rompboerderij met
chalet-sierspant uit circa 1890.
De houtzaagmolen (Kneeskade ong.), oorspronkelijk uit 1874 en rond 2000
herbouwd, is een stellingmolen met langwerpige schuur en een met riet gedekte romp
en kap.
Het station Anna-Paulowna (Spoorsingel ong.) is in 1976 ontworpen door C.
Douma als een langwerpig eenlaagspand met uurwerk.
Van Ewijcksluis. Dit dorp zonder kerk, gelegen ten noordoosten van Kleine Sluis,
werd in 1846 gesticht. Vanaf 1874 was het de aanlegplaats van de veerboot naar
Wieringen en van 1912 tot 1935 eindpunt van de tram naar Schagen. Het dankt zijn
naam aan de zeesluis (1846) in de Van Ewijcksvaart, vernoemd naar de toenmalige
gouverneur van Noord-Holland mr. D.J. van Ewijck. De sluiswachterswoning
(Binnenhaven 1) dateert uit circa 1890. Het gemaal Wijdenes Spaans (Van Ewijckvaart
4) werd in 1873 als stoomgemaal opgericht en rond 1915 omgebouwd. Het met rode
tegelrand versierde trafohuisje (bij Stoomweg 1) dateert uit circa 1925.
Breezand. Dorp ten noordwesten van Kleine Sluis, gesticht in 1861 aan de
Zandvaart. Toen in 1912 bleek dat de schrale zandgrond geschikt was voor
bloembollenteelt, vestigden zich hier veel katholieke immigranten uit de oude
bollenstreek. Een goed voorbeeld van een bollenschuur uit circa 1925 is Zandvaart
192. De R.K. kerk St. Johannes Evangelist (Wijdenes Spaansweg 58; 1930-'31, H.P.J.
de Vries), een brede eenbeukige kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een
ongelede toren met bakstenen spits, is uitgevoerd in traditionalistische vormen met
neogotische details. De L-vormige openbare lagere school met aangebouwde
onderwijzerswoning (Zandvaart 57) is in 1940 naar ontwerp van D. Saal en W.A.
Hoep gebouwd op de plaats van de Herv. kerk (1885).
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Koedijk
(gemeente Alkmaar)
Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen als een eenzijdige lintbebouwing aan de dijk
langs de getijdenkreek de Rekere, in 1819-'24 vergraven tot het Noordhollands
Kanaal. Sinds 1972 behoort het tot de gemeente Alkmaar, waaraan het is vastgegroeid.
De voorm. Herv. kerk (Kerkelaan 8), een eenvoudige houten zaalkerk met
dakruiter, werd in 1948 gebouwd ter vervanging van de een jaar eerder gesloopte
middeleeuwse kerk. Het kerkje kwam uit Wieringerwerf waar het drie jaar als
noodkerk dienst had gedaan. In een vrijstaande

Koedijk, Herv. kerk

stalen klokkentoren, in 1960 gebouwd naar ontwerp van J. Koorn, hangt een door
Johannes Godefridus gegoten klok (1511).
Het voorm. raadhuis (Kanaaldijk 211; 1929-'30, L. Visser) is ontworpen in
zakelijk-expressionistische stijl.
Woonhuizen. Het in 1715 gebouwde en in 1882 (gevelsteen) herbouwde en wit
gepleisterde herenhuis Het Buitenhof (Kerkelaan 2) diende oorspronkelijk als pastorie.
In 1881 gebouwd is het middenganghuis Kanaaldijk 208. De wit gepleisterde
tuindersvilla Kanaaldijk 96 (P. Oostwouder) dateert uit 1919.
Boerderijen. Voorbeelden van stolpboerderijen met rieten dak en aan de voorzijde
een met pannen gedekte spiegel zijn Kanaaldijk 215, 217, 221 en 273 (alle circa
1870).
De poldermolen ‘Sluismolen’ (Helderseweg 85a) is een, mogelijk
eind-16de-eeuwse, met riet gedekte achtkante grondzeiler (gerestaureerd 2002).
De vlotbrug over het Noordhollands Kanaal (bij Helderseweg 85a) heeft aan beide
zijden een landhoofd waaronder bij opening de vlotdelen getrokken kunnen worden.
De oorspronkelijke houten vlotbrug (1820-'21) is nog de meest originele van de
oorspronkelijk zestien vlotbruggen van het kanaal. Wel zijn de vlotdelen vervangen
door pontons en wordt het geheel inmiddels elektrisch aangedreven.
De voorm. graanmaalderij van de
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firma weduwe Bos Czn. (Kanaaldijk 236), gesticht in 1847, kreeg het huidige gebouw
in 1866 (hersteld 1929 en 2002). Naast dit diepe pand met overstekend zadeldak
staat het (herbouwde) woonhuis met het opschrift ‘Stichting Johannes Bos’.
Het trafohuisje (tegenover Kanaaldijk 236) is een rond 1919 door J.B. van Loghem
ontworpen gebouwtje met plat betonnen dak.

Kolhorn
(gemeente Niedorp)
Dorp, ontstaan in de 14de eeuw aan de binnenzijde van de Westfriese Omringdijk,
die hier een scherpe bocht maakt (‘horn’ betekent hoek). De Hoogsloot mondde hier
in de Zuiderzee uit en dit maakte Kolhorn vanaf het eind van de 16de eeuw tot een
voorhaven van Schagen. In de 18de eeuw waren de visserij (wier, ansjovis) en de
overslag van turf de belangrijkste bestaansbronnen. In 1788 brandde het dorp af. Een
zeesluis in de Hoogsloot kwam in 1844 gereed. Sinds de inpoldering van de Waarden Groetpolder (1844-'47) speelt de visserij een geringere rol. In 1936 en in 1941
zijn de in het Kolhornerdiep uitmondende kanalen vanaf Schagen en Alkmaar
voltooid. Na de oorlog is het beschermde

Kolhorn, Herv. kerk en woonhuizen Oude Streek

gezicht Kolhorn aan de westzijde enigszins uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkepad 3) is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor
en een slanke toren van drie geledingen met houten balustrade en naaldspits. Deze
in opzet 15de-eeuwse kerk kreeg in 1648 een noordtransept. Nadat de kerk in 1788
was uitgebrand, volgde herstel in 1791-'92. De vermoedelijk midden-19de-eeuwse
toren bevat een door Willem Butendiic gegoten klok (1418) en heeft rond 1910 de
huidige spits gekregen. De consistoriekamer is uit 1899. Tot de inventaris van deze
in 1975 gerestaureerde kerk behoren een scheepsmodel (1782) en een koperen
doopboog en doopbekkenhouder (1792). Het uit circa 1725 daterende orgel werd
verbouwd in 1810 (J.M. Gerstenhauer) én bij de overplaatsing van de Luth. kerk in
Purmerend naar Kolhorn (1892).
De Doopsgez. kerk ‘Eben Haezer’ (Westfriesedijk 110) is een sobere, wit
gepleisterde zaalkerk uit 1887 met portaal.
Woonhuizen. Aan de Oude Streek staan overwegend laat-18de-eeuwse of
19de-eeuwse visserswoningen met gepleisterde begane grond en een houten voorschot
met luik, zoals Oude Streek 30, 42, 46 en 48. Vergelijkbare visserswoningen zijn
Keern 1 en Westfriesedijk 72a (circa 1840). De huizen aan de Nieuwe Streek hebben
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alle een overtuin aan de waterkant. Voorbeelden van diepe huizen met een houten
voorschot

Kolhorn, Boerderij Westfriesedijk 166

zijn hier Nieuwe Streek 8 (circa 1800), 28, 32 en 58. Midden-19de-eeuws zijn de
dwarse eenlaagspanden Nieuwe Streek 20-24. De aan een voortuin terugliggende
eclectische notabelenwoning Nieuwe Streek 54 met flauw hellend dak werd rond
1870 gebouwd.
Horeca. Volgens een opschrift gaat café De Roode Leeuw (Westfriesedijk 72)
terug tot 1620, maar in de huidige vorm is het een dwars dijkhuis uit de tweede helft
van de 19de eeuw met middengang en brede houten dakerker (gerestaureerd 1989).
Café Schippers Welvaren (Nieuwe Streek 64) is een tweelaags dwars pand uit circa
1860.
De turfschuren tegen de Westfriesedijk (bij nr. 66) zijn zwart geteerde houten
schuren uit de 19de eeuw voor de opslag van turf afkomstig uit Overijssel.
Boerderijen. De fraaie stolpboerderij Westfriesedijk 166 (circa 1840) heeft een
symmetrische ingedeelde voorgevel met houten halsgevel en twee omlijste
voordeuren. In 1860 gebouwd is de stolpboerderij Kreil 30 met spiegel en versierde
schoorsteen.
Gemalen. Van het voorm. gemaal Molenkade 31 ten zuiden van Kolhorn resteert
slechts het machinehuis (circa 1900). Uit 1908 dateert het voorm. gemaal Kaag
(Hemmerweg 5) ten westen van Kolhorn. Het gemaal Schagerkogge (Westfriesdijk
68) werd in 1927
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gebouwd met bovengelegen dienstwoning. Dit gemaal heeft twee horizontale
elektrische schroefpompen (firma Pannevis). In het kanaal Alkmaar-Kolhorn ligt het
moderne gemaal De Waakzaamheid (Westfriesedijk 18a; circa 1960) met schutsluis
(Braaksluis).

Koog aan de Zaan
(gemeente Zaanstad)
Dorp, ontstaan begin 16de eeuw toen inwoners uit Westzaan zich op de westoever
van de Zaan vestigden. Langs de Lagedijk (Raadhuisstraat e.v.) vormde zich een
tweezijdige lintbebouwing. Vanaf circa 1870 vestigden zich diverse fabrieken en
bedrijven in het buitendijkse gebied langs de Zaan en werd Koog aan de Zaan een
industriedorp. Haaks op de dijk lagen enkele dwarspaden die landinwaarts naar
industriemolens leidden. Omstreeks 1870 werd de Stationsstraat aangelegd naar het
station (1867). Sindsdien is het gebied tussen de Zaan en spoorlijn
Amsterdam-Alkmaar volgebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog volgden uitbreidingen
ten westen daarvan (Westerkoog).
De Herv. kerk (Zuiderkerkstraat 14) is een kruiskerk, die is ontstaan uit een in
1685 naar ontwerp van Jacob Reijersz (stichtingssteen) gebouwde zaalkerk met (aan
de onderzijde uitzwenkende) steunberen, ingangsportaal (westzijde) en consistorie
(oostzijde). Naar plannen van A. Latenstein kreeg deze kerk in 1824-'25 dwarsarmen,
spitsboogvensters en een vieringtoren met uurwerk. Na een brand in 1920, waarbij
de vieringtoren verloren ging, heeft men de kerk hersteld in 1920-'22 (J. de Meijer).
Het interieur wordt gedekt door houten

Koog aan de Zaan, Doopsgez. Vermaning

tongewelven met trekbalken (hersteld 1922) en is voorzien van galerijen (1825). Tot
de inventaris behoren 17de-eeuwse kerkbanken, een preekstoel (1686), een
scheepsmodel (circa 1685), een doophek (1826) en drie herenbanken (circa 1826).
Afkomstig uit de R.K. St.-Antonius van Paduakerk te Haarlem is het door M. van
den Brink gebouwde orgel (1853; overgebracht 1913, hersteld 1922).
De huidige consistorie ‘De Stolp’ (Zuiderkerkstraat 12) is een eenlaagspand uit
1850 (gedenksteen), voorzien van een 18de-eeuwse deurpartij met snijraam tussen
ionische pilasters.
De Doopsgez. vermaning (Lagedijk 34) is een grotendeels houten zaalgebouw
uit 1680 met wolfdak. In 1873 kreeg het gebouw naar plannen van J.C. Dekker een
stenen voorgevel en zijgevel met wit gepleisterde eclectische details. Op een trekbalk
van het houten tongewelf staat de naam van timmerman Jacob Reijersz. Tot de
inventaris behoren een laat-18de-eeuwse preekstoel en een door P. Flaes gebouwd
orgel (1870).
De R.K. kerk H.H. Martelaren van Gorcum (Boschjestraat 115) is een
driebeukige kruiskerk met hoger vieringgedeelte en een terzijde geplaatste toren met
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achtzijdige koperen spits. Deze kerk werd in 1931-'32 naar een expressionistisch
ontwerp van N. Molenaar jr. gebouwd. De pastorie (Boschjesstraat 113) dateert
eveneens uit 1932.
Het voorm. diaconiehuis ‘De Kogge’ (Zuideinde 83) verrees in 1860 als weesen bejaardenhuis naar ontwerp van A.G. Verschoor en L.J. Immink. Dit
neoclassicistische tweelaagse gebouw met mezzanino en middenrisaliet is voorzien
van geblokte pilasters.
Het voorm. Doopsgez. weeshuis (Lagedijk 41) kwam in 1910 tot stand naar
plannen van D. Stam uit een legaat van de Zaandijkse bakker D. Sweepe ter
nagedachtenis aan diens dochter Johanna Elisabeth Sweepe. Het blokvormige gebouw
met dwarsvleugel vertoont neorenaissance-, jugendstil- en rationalistische details.
Boven de ingang zit een gedenksteen met gotisch schrift.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 86) werd in 1907-'08 gebouwd door aannemer
J. Huysman met late neorenaissance- en jugendstil-details. De dubbele hardstenen
stoep leidt naar de hoofdingang met gebeeldhouwde zandstenen omlijsting, die
voorzien is van het gemeentewapen.
Het postkantoor (Stationsstraat 80) is een L-vormig gebouw uit 1939 in
traditionalistische vormen.
Het Molenmuseum (Museumlaan 18) is gehuisvest in het ‘Huis met de IJzeren
Brug’, gebouwd rond 1775 voor Cornelis Haremaker. Vanwege de aanleg van het
Koogerpark moest dit huis in 1926 worden afgebroken, waarna het in 1927 werd
herbouwd op de huidige locatie en in 1929 als molenmuseum in gebruik werd
genomen. Het dwarse eenlaagspand heeft een middenpartij met rijk omlijst
middenvensterpaar en een houten topgevel in Lodewijk XVI-vormen (met Lodewijk
XV-elementen). De twee ingangspartijen met ionische pilasters zijn uitgevoerd in
Lodewijk XV-vormen. Aan de zijde van de Museumlaan bevindt zich een dwarse
houten achterbouw. In 1982 is het museum uitgebreid met het koopmanshuis Oostzijde
109 uit Zaandam, een diep pand met houten klokgevelvoorschot.
Woonhuizen. Een 17de-eeuwse oorsprong heeft het brede huis Hoogstraat 8. Het
houtskelet is grotendeels nog aanwezig. Boven een stenen pui prijkt een
vroeg-19de-eeuwse houten topgevel. Eveneens 17de-eeuws is het houten huis
Zuideinde 128 met uitkragende verdieping en zolder, en een lagere zijbeuk met
lessenaarsdak. Uit het begin van de 18de eeuw dateert het tweelaagse, deels houten
herenhuis Hoogstraat 12 met dakkapel en een ingangsomlijsting met dorische
pilasters. De houten achtergevel heeft een hogere middenpartij met klokgevel. De
langgerekte achtervleugel eindigt in een zaankamer met houten klokgevel. In het
interieur bevinden zich een betimmering en een tegelschouw uit de bouwtijd en
betegelde gangwanden; de zaankamer wordt gedekt door een houten tongewelf.
Voorbeelden van eenvoudige - grotendeels houten - huizen uit de 18de eeuw zijn
het uit 1700 (deurkalf) daterende dwarse huis Raadhuisstraat 36 (stenen voorgevel)
en de huizen Lagedijk 1 en 3. Het L-vormig houten huis Lagedijk 52 heeft aan de
straatzijde
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een zadeldak tussen twee klokgevels in Lodewijk XVI-vormen (winkelpui circa
1910). De achtervleugel is voorzien van een ingang met pilasteromlijsting in Lodewijk
XVI-stijl. Het interieur bevat twee laat-18de-eeuwse marmeren schoorsteenmantels.
Het huis Zuideinde 32 heeft aan de voorzijde een ingezwenkt voorschot met rijke
bekroning in Lodewijk XVI-stijl en een pui met gebogen hoekvensters. De ingang
bevindt zich in een terugspringend gevelgedeelte met balustrade. Het houten
achterhuis uit circa 1750 bevat op de verdieping een zaankamer met erker. Bij
Zuideinde 20 is het ingezwenkt voorschot uitgevoerd met pilasters en een fronton in
Lodewijk XVI-vormen. Ingezwenkte houten voorschotten met fronton en zijmeanders
hebben de begin 19de eeuw gebouwde houten huizen Lagedijk 47 en Zuideinde 50;
het laatste heeft tevens een guirlande-versiering en rechts in de pui een gebogen
hoekvenster. Uit dezelfde tijd dateren de met ingezwenkte voorschotten boven een
stenen pui uitgevoerde huizen Raadhuisstraat 8 (tweebeukig) en Zuiderkerkstraat 1
(puimetafgeschuinde hoekvensters).
Uit circa 1860 dateert het met gepleisterd middenrisaliet uitgevoerde pand
Hoogstraat 14 (circa 1860). Andere karakteristieke 19de-eeuwse herenhuizen zijn
het wit gepleisterde eclectische huis bij Lagedijk 3 (circa 1870) - het fronton van het
middenrisaliet toont een bijenkorf, het wapen van de familie Honig - en het eveneens
voor die familie Honig gebouwde neorenaissance-huis Lagedijk 33 (1882). Aan de
Stationsstraat staan enkele kleinere huizen in neorenaissance- en chaletstijl-vormen,
zoals bijvoorbeeld Stationsstraat 31, 33 (1888, J. van der Meer) en Stationsstraat
51. Uit het begin van de 20ste eeuw dateren de gepleisterde villa Hoogstraat 9 (circa
1905), met hoektorentje en tweelaagse koepelkamer, en de met jugendstil- en
rationalistische elementen versierde villa Hoogstraat 48-50 (1904). Rationalistische
elementen vertonen de huizen Hoogstraat 24 en 34 (circa 1910). Ontworpen in
Nieuw-Historiserende stijl is het hoge herenhuis Raadhuisstraat 38 (circa 1915) met
mezzanino. Rond 1920 verrezen de hoekpanden Wilhelminastraat 2 en Breestraat
92-96 met platte daken en tweekleurig metselwerk in expressionistische stijl.
Gemeentearchitect J. Meyer ontwierp voor eigen gebruik het
zakelijk-expressionistische woonhuis Breestraat 80 (1926). Voor kaderpersoneel
van de firma Honig was het dubbele huis Sportstraat 12-14 (1930, E. Verschuyl)
bestemd.
Windmolen ‘Het Pink’ (Pinkstraat 12) was oorspronkelijk een houten wipmolen
met stelling uit 1620. Op de onderbouw van de wipmolen werd in 1751 een met riet
gedekte achtkantige bovenbouw geplaatst. Deze in 1939 gerestaureerde molen is in
gebruik als oliemolen.
Herberg ‘De Waakzaamheid’ (Hoogstraat 4) is een houten gebouw met uitkragende
verdieping en overkragende puntgevel. De oudste vermelding van de herberg is uit
1626. De aangebouwde zaal en café heeft men in 1907 vervangen door het huidige
gebouw rechts met overhoekse verdiepingserker.
Duyvisfabriek. Op het buitendijkse terrein aan de Lagedijk (tussen Vermaningstraat
en Schipperslaan) ligt de oliefabriek T. Duyvis Jz. Uit 1914 dateert het door J.P.F.
van Rossem en W.J. Vuyk ontworpen silogebouw met drie rijen van zes silo's boven
twee bedrijfsvloeren met kolommen (paddenstoelvloeren) van gewapend beton. In
1917 verrees het pakhuis ‘Wolga’ (1927) van vier verdiepingen met
paddenstoelvloeren, uitgevoerd door de Hollandsche Maatschappij tot het maken
van Werken in gewapend beton. Het voorm. laboratoriumgebouw van de
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Duyvisfabriek (Lagedijk 52) is een drielaagspand uit 1950 met lage onderbouw en
afgeronde gevelhoek. Vlakbij staat de machinefabriek van P.M. Duyvis (gesticht
1885).
Overige bedrijfsgebouwen. Van de stijfselfabriek ‘De Bijenkorf’ (Lagedijk 38),
opgericht in 1867 door M.K. Honig als stijfsel- en zetmeelfabriek op basis van maïs,
domineert een hoog gebouw uit 1915 met naar boven toe soberder uitgevoerde
geledingen met reeksen kleine vensters. Van de voorm. stoom-oliefabriek ‘De Reus’
(Zuideinde 42-44) zijn enkele voormalige pakhuizen behouden, zoals het
gepotdekselde houten pakhuis ‘Suez’ (circa 1895), het in 1919 tot autogarage
verbouwde houten pakhuis ‘De Reus’ (circa 1890) en daarachter het pakhuis ‘De
Zemel’ (1907). Rond 1910 gebouwd is het drielaagse bakstenen pakhuis ‘David’
(Zuideinde 48-48a).
Het station Koog-Zaandijk (Stationsplein ong.) bestaat uit een eilandperron en
tunnel, beide uit 1930. Het bijbehorende stationsgebouw is bij een verbouwing in
1975 gesloopt.
De Overtuin aan de Zaan (Hoogstraat 16) is een Zaanse tuin, afgesloten door een
houten tuinhek met een houten poortje dat bekroond wordt door een beeldje
voorstellende de Faam (circa 1790).
Het Koogerpark (Jonge Zwaanstraat ong.) werd in 1926 aangelegd naar ontwerp
van G. Bleeker op een door industrieel K. Honig geschonken perceel. In het park
staat een zeszijdige houten kiosk uit die tijd.

Kortenhoef
(gemeente Wijdemeren)
Langgerekt ontginningsdorp, ontstaan in de 12de eeuw als cope-ontginning. De
ontginningsas wordt gevormd door de Kortenhoefsedijk. Door natte vervening
ontstond vanaf circa 1450 het nabije plassengebied. Vanaf 1915 is bebouwing ontstaan
langs de Kerklaan, tussen het noordelijke deel van Kortenhoef en de
's-Gravelandsevaart. Rond 1930 en na de Tweede Wereldoorlog is het dorp hier ook
verder uitgebreid.
De Herv. kerk (Kortenhoefsedijk 168), oorspronkelijk gewijd aan St. Antonius,
is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen
met balustrade en ingesnoerde naaldspits. Toren en koor verrezen in laat-gotische
stijl in de tweede helft van de 14de eeuw (eerste vermelding 1380). Het schip met
rondboogvensters werd in 1640 grotendeels vernieuwd. In de toren hangen een
laat-14de-eeuwse klok en een door Johan Dop gegoten klok (1641). De kerk werd
verder hersteld in 1831. Tijdens een restauratie in 1921-'24 (A.A. Kok) heeft de toren
een gemetselde balustrade gekregen en bij een restauratie in 1967-'74 is aan de
zuidzijde van het koor de na 1900
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Kortenhoef, R.K. St.-Antonius van Paduakerk

gesloopte consistorie herbouwd op de 15de-eeuwse funderingen.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken (koor 14de
eeuw, schip vernieuwd 1831). In een van de nissen in het koor was een piscina
ingebouwd. Tot de inventaris behoren een preekstoel (eind 17de eeuw), balusters
van het voorm. koorhek (1541), twee predikantenborden (1805 en 1821) en een door
H. Knipscheer voor de Herv. kerk te Veessen gebouwd orgel (1871, hier geplaatst
1974). De pastorie (Kortenhoefsedijk 163) is een middenganghuis uit 1840
(gevelsteen).
De R.K. St.-Antonius van Paduakerk (Kerklaan 26) is een driebeukige hallenkerk
met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits.
Ter vervanging van een schuurkerk uit 1810 verrees deze door A. Tepe ontworpen
neogotische kerk in 1879-'80 (gerestaureerd 1983-'87).
Het interieur is in 1887 voorzien van geglazuurde muurtegels (K. Windt) en
gewelfschilderingen (G. Janssen). Voor de inrichting was het Bernulphusgilde
verantwoordelijk. Verder zijn er een neogotisch hoofdaltaar van G. Brom (1883),
kruiswegstaties (1893) en een door M. Maarschalkerweerd gebouwd

Kortenhoef, Raadhuis

orgel (1897). Ook de neogotische pastorie (Kerklaan 24; 1879-'80) is ontworpen
door Tepe.
Het voorm. rechthuis (Kortenhoefsedijk 157), nu restaurant, is een diep pand met
een gepleisterde tuitgevel en een luifel op houten stijlen. Dit van oorsprong
18de-eeuws gebouw werd rond 1850 gewijzigd.
Het voorm. raadhuis (Kortenhoefsedijk 155), gebouwd in 1910 naar een
neorenaissance-ontwerp van H. Hissink, is een dwars eenlaagspand met rijk
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geornamenteerde topgevel. Boven het ingangspoortje zit een gevelsteen met het
gemeentewapen. In 1930 vond een uitbreiding plaats aan de achterzijde.
Scholen. De drieklassige voorm. openbare lagere school (Kortenhoefsedijk 145)
dateert uit 1901 (gevelsteen) en is omstreeks 1915 uitgebreid. De R.K. lagere
St.-Antoniusschool (Kerklaan 30-32) is een rond 1915 gebouwde vierklassige school
met onderwijzerswoning.
Woonhuizen. Tot de oudere dorpsbebouwing behoren het diepe huis
Kortenhoefsedijk 171 (17de eeuw), de met riet gedekte dwarse huizen
Kortenhoefsedijk 172-174 (18de eeuw) en de kleine dwarse huizen Kortenhoefsedijk
187 en 194 (begin 19de eeuw). Jonger zijn de gepleisterde dwarse huizen Emmaweg
83, Kortenhoefsedijk 170 (circa 1870) en het Huis met de Twee Linden
(Kortenhoefsedijk 165; 1881). Van het 18de-eeuwse middenganghuis Kortenhoefsedijk
153 heeft men de voorgevel in 1897 in eclectische vormen vernieuwd. Dit pand is
lange tijd als polderhuis gebruikt.
Opmerkelijk is het op palen geplaatste houten huis De Karekiet (Kortenhoefsedijk
137), gebouwd in 1904 als atelierwoning van kunstschilderes G. Mesdag-Van Calcar.
De zijvleugels zijn in 1938 aangebouwd (links was oorspronkelijk een veranda).
Rond 1910 gebouwd zijn Kortenhoefsedijk 166 en het met neorenaissance-details
uitgevoerde diepe huis Koninginneweg 95. Late neorenaissance-details vertoont de
villa Soera Djadi (Emmaweg 25; 1912).
Expressionistische vormen hebben enkele in 1919 door W. Hamdorff ontworpen
villa's met rieten daken, zoals Kerklaan 34, Het Huis in de Zon (Kerklaan 38) en De
Gaard (Kerklaan 52); de laatstgenoemde was de atelierwoning van kunstschilder A.
Smeerdink.
Boerderijen. Een 17de-eeuwse oorsprong heeft de gepleisterde langhuisboerderij
Kortenhoefsedijk 99 met rieten dak en links een kelder en opkamer. Op het erf staat
een hooiberg. De uit 1754 (deuromlijsting) daterende langhuisboerderij
Kortenhoefsedijk 149 heeft een puntgevel met vlechtingen. De
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langhuisboerderij Koninginneweg 16 uit 1886 wordt gekenmerkt door banden en
strekken in gele baksteen. Iets jonger zijn de kleine dwarshuisboerderijen Emmaweg
39 (circa 1900) en Kortenhoefsedijk 78 (1904). Voorbeelden van kleine vervenersof landarbeiderswoningen zijn Moleneind 64 (circa 1850) en de kleine dwarse huizen
Moleneind 2, 29 en 78 (circa 1900). Ruimer van opzet zijn de tuinderswoningen,
zoals Kortenhoefsedijk 162 (circa 1910) en Kortenhoefsedijk 142 (1926).
Bruggen. De Kortenhoefsedijk overbrugt twee afwateringssloten met
geklinknagelde ijzeren ophaalbruggen uit 1883, vervaardigd door de firma D.A.
Schretlen & Co.: de Kattenbrug en de brug op het Moleneind.
De Isr. begraafplaats (Koninginneweg ong.) werd in 1859 gesticht na een
scheuring in de Hilversumse Joodse gemeente. De begraafplaats is gebruikt tot 1906.

Krommenie
(gemeente Zaanstad)
Dorp, ontstaan als veenontginning in de 11de eeuw ten westen van de huidige
tweezijdige lintbebouwing langs een 12de-eeuwse secundaire ontginningsas (Noorderen Zuiderhoofdstraat). Haaks hierop liggen wegen naar Wormerveer (Padlaan) en
het voormalige buurtschap Busch (Heiligeweg). Tussen de lintbebouwing en de in
de 17de eeuw voor de afwatering naar het zuiden van de Schermer gegraven
Nauernasche Vaart stonden aanvankelijk slechts enkele industriemolens. In 1702
werd Krommenie door een grote dorpsbrand getroffen en in 1825 door een zware
overstroming. In de 19de eeuw vestigden zich verschillende industriële bedrijven in
Krommenie, waaronder een zeildoekfabriek en een linoleumfabriek. Op de beperkte
vooroorlogse uitbreidingen zijn na de Tweede Wereldoorlog grote uitbreidingswijken
aan de westzijde gevolgd (Noorderham en Zuiderham).
De Herv. kerk (Kerkplein 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Anthonius, is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een houten geveltoren met
ingesnoerde spits. De oorspronkelijk 15de-eeuwse kerk werd na brand in 1574
ingrijpend hersteld in 1657-'58. In de geveltoren hangt een door Rudolphus de
Montigny gegoten klok (1396). Bij de restauratie in 1962-'69 (Y. Kok) heeft men
een buitenbepleistering uit 1873 verwijderd en de buitenschil van het muurwerk
nagenoeg geheel vernieuwd. Het interieur wordt gedekt door lichtgeel geverfde
houten tongewelven met gemarmerde trekbalken, korbelen en muurstijlen; de
kleurstelling is gereconstrueerd op basis van bij de restauratie gevonden sporen. Tot
de inventaris behoren een preekstoel op natuurstenen voet (1658), een doophek en
herenbank (beide circa 1670), 17de-eeuwse kerkbanken (enkele uit de kerk van
Middelie) en een vroeg-18de-eeuws scheepsmodel. Afkomstig uit de (oude) Doopsgez.
kerk aan de Oostzijde te Zaandam is het door J. Bätz gebouwde orgel (1838,
overgebracht 1968). Achter het orgel toont het beschilderde houten schot (1737) een
voorstelling van de Tien Geboden. De zerkenvloer is na de restauratie aangevuld
met enkele zerken uit de kerk van Nieuwe Niedorp.
De Oud-Kath. kerk (bij Noorderhoofdstraat 131) is een recht gesloten schuilkerk
achter een woonhuis (pastorie). Een verbouwde boerderij ter plaatse kwam in 1612
in gebruik als schuilkerk, werd vergroot in 1633 en kreeg in 1826 bakstenen zijgevels.
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Het driebeukige interieur heeft houten zuilen, een houten tongewelf boven de
middenbeuk en vlakgedekte zijbeuken. Tot de inventaris behoren een marmeren
doopvont en een gebeeldhouwd marmeren nisje (beide circa 1650), een preekstoel
op een voet met gesneden adelaar (circa 1690) en een doophek (circa 1690). Het
altaar (circa 1710) is afkomstig uit de gesloopte schuilkerk ‘De Pauw’ te Amsterdam
en heeft een altaarschildering van Willebrordus Boogaerts (1635) en een tabernakel
(circa 1750). Verder zijn er een rijk gesneden communiebank en lavabotafel (circa
1710), en kerkbanken in Lodewijk XV-stijl (circa 1760). Uit Langeraar (ZH) komt
het kabinetorgel (1719; geplaatst 1827).
De pastorie (Noorderhoofdstraat 131) heeft boven een in 1939 gerestaureerde
bakstenen onderpui een houten voorschot met rijke versiering in Lodewijk XVI-stijl.
De Doopsgez. vermaning (Noorderhoofdstraat 46), een houten gebouw voorzien
van een smallere voorbouw met fronton (consistorie), werd in 1703 gebouwd door
Claas Gerritsz Onderwater nadat een voorganger uit 1702 door brand was verwoest.
De kerk is gerestaureerd in 1963.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken en bevat
een door Claas Barentsz vervaardigde preekstoel (begin 18de eeuw).
Overige kerken. De traditionalistische R.K. kerk St.-Petrus Banden (bij
Snuiverstraat 2; 1953-'55, C.F.L. van der Lubbe) is een driebeukige basilicale kerk
met tweebeukig transept en een gedeeltelijk ingebouwde toren. Betonnen rastergevels
heeft de voorm. (Geref.) Vredekerk (Eikelaan 89; 1965-'67, D. Waagmeester), een
zaalkerk met lessenaarsdak en vrijstaande betonnen klokkentoren.
Het voorm. weeshuis ‘Barkeloo’ (Vlusch 8) is een gepleisterd sober herenhuis uit
1743 (gevelsteen). Vanaf 1899 werden ook ouden van dagen opgenomen. Na een
restauratie in 1997 dient het nu als cultureel centrum en appartementengebouw.
Het voorm. raadhuis (Zuiderhoofdstraat 151) werd in 1706 gebouwd en in 1911
links met drie traveeën verbreed. Het middenrisaliet wordt bekroond door een
klokgevel in Lodewijk XIV-stijl met gebogen fronton, festoenafdekkingen en
banderollen met het bouwjaar en het wapen van Krommenie. De oude raadzaal

Krommenie, Doopsgez. Vermaning
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Krommenie, Raadhuis en Herv. kerk

heeft een plafond met opschrift (1706).
Scholen. Uit circa 1920 dateert de voorm. Chr. lagere school (Dr. Kuijperkade
5), een U-vormig gebouw met aan weerszijden een ingang. De voorm. openbare
lagere school (Zonnelaan 2), een langgerekt gebouw in zakelijkexpressionistische
stijl met blokvormig trappenhuis en aangebouwde gymzaal, is rond 1930 gebouwd.
Woonhuizen. Vanouds werden de huizen in het dorp in hout uitgevoerd. In een
later stadium kregen ze vaak een bakstenen onderpui (met houten topgevel) of werden
ze geheel voorzien van stenen muren. Het na de dorpsbrand van 1702 in 1704 in
steen gebouwde huis Noorderhoofdstraat 26 heeft een laat-18de-eeuwse houten
klokgevel in Lodewijk XVI-stijl met gebroken fronton, siervaas, voluten en guirlande.
Rond 1825 liet J. van Leyden, directeur van de gelijknamige zeildoekweverij, het
huis verbouwen en daarvan dateren de ingangsomlijsting en verschillende
interieuronderdelen, zoals twee binnenportieken, een marmeren schoorsteenmantel
en een geschilderd behang van de behangselfabriek in Hoorn. Achter het huis staan
het voorm. kantoor van de weverij en een houten tuinhuis en schuur in chaletstijl
(alle tweede helft 19de eeuw). Het brede stenen dwarshuis

Krommenie, Woonhuis Noorderhoofdstraat 74

Noorderhoofdstraat 74 (1786) heeft bij het middenrisaliet een houten halsgevel in
rijke Lodewijk XV- en XVI-vormen met pilasters en voluten. Een hardstenen stoep
leidt naar de ingangsomlijsting met Lodewijk XV-ornamenten. Het grotendeels
houten pand Huize Ceres (Zuiderhoofdstraat 65; circa 1780) bezit een rijk versierde
houten klokgevel in Lodewijk XVI-stijl met emblemen van de koopvaardij, een
medaillonkop van Ceres en een reliëfvoorstelling van landbouw en handel. De
voorkamer heeft een rijk gesneden plafond (begin 19de eeuw). In de formeel
aangelegde achtertuin staat een tweelaags houten luchthuis (zomerhuis) met tentdak
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en windvaan (circa 1810). Bij het in de kern 18de-eeuwse dwarse houten huis
Zuiderhoofdstraat 115 is de gepleisterde stenen voorgevel voorzien van een overhoeks
venster. De rijke dakkapel in Lodewijk XVI-vormen toont in het timpaan een
reliëfvoorstelling van de papierhandel. Emblemen van de koopvaardij vertoont de
ingangsomlijsting van het grotendeels in hout uitgevoerde dwarse huis
Noorderhoofdstraat 37.
Eenvoudiger voorbeelden van houten huizen zijn Kerkplein 8, een zaalhuis met
inwendig delen uit 1630 (gerestaureerd 1992), en Noorderhoofdstraat 92, waar een
langgerekte vleugel de verbinding vormt met een vierkant tweelaags luchthuis uit
1710. Andere 18de-eeuwse voorbeelden zijn Noorderhoofdstraat 77 (1702), 79, 85
en 140, en Zuiderhoofdstraat 93. Iets jonger zijn Noorderhoofdstraat 45 (circa 1810)
en 136.
Het in 1851 als fabrikantenwoning gebouwde houten herenhuis Zuiderhoofdstraat
70 diende van 1916 tot 1969 als burgemeesterswoning. Dit huis heeft geprofileerde
vensteromlijstingen en een dakkapel met fronton en rond venster. Voorbeelden van
rond 1900 gebouwde villa's zijn Noorderhoofdstraat 65, Padlaan 12-14 en
Zuiderhoofdstraat 59-61 (circa 1910). Met neorenaissance-details uitgevoerd zijn
de arbeiderswoningen Wilhelminastraat 62-68, 59-65 en 82-86 (circa 1905). Iets
jonger zijn de arbeiderswoningen Padlaan 6-6c (circa 1910). K. Veltkamp ontwierp
de sociale woningbouw Pr. Hendrikstraat 45-65 (1909) en in opdracht van
woningbouwvereniging Patrimonium verrees het complex Patrimoniumstraat e.o.
(circa 1915). Het woon- en winkelpand Noorderhoofdstraat 35 (circa 1925) heeft
een groot etalageraam en bij de bovenwoning een inpandig balkon en een opvallend
hoektorentje.
Horeca. Het rond 1905 gebouwde café Wilhelmina (Wilhelminastraat 88) is een
eenvoudig dwars pand met
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neorenaissance-details. Het van oorsprong 17de-eeuwse houten pand van het
Noordhollandsch Bierhuis (Zuiderhoofdstraat 91) heeft men in 1925 verbouwd en
voorzien van een stenen voorgevel naar plannen van M. Leguyt.
Het voorm. badhuis van de Witte Kruisvereniging (Badhuislaan 2), gebouwd in
1921 naar een traditionalistisch ontwerp van P. van Walbeek, bestaat uit een tweelaags
voorgebouw en eenlaagse achterbouw (badruimte).
Bedrijfsgebouwen. Het langgerekte tweelaagse neorenaissance-pand
Noordervaartdijk 10 (1897) werd gebouwd voor Verwer's Vernis en Stoommetaal
Drukkerij en is uitgevoerd met een ijzeren skelet en een plat dak. Later verbouwd
tot woonhuis is het houten pakhuis Weversend (Padlaan 1; circa 1900). Het opvallende
bedrijfspand met woonhuis Pr. Hendrikstraat 15-19 (1905) heeft een gekanteelde
lijstgevel met terracotta-bekroningen. Het werd gebouwd als Geref. kerk, maar het
heeft slechts vier jaar als zodanig dienst gedaan. Het L-vormige tweelaagse gebouw
Zuidervaartdijk 20 (1920), een sober pand met plat dak, is het voorm. bedrijfspand
van de verffabriek Caro.
Sluizen en gemalen. Het voorm. stoomgemaal Noordervaartdijk 26-27 is een wit
gepleisterd neoclassicistisch pand uit 1877 (vergroot 1900). Aan de achterzijde staat
een gemetselde schoorsteen. Het elektrische gemaal Noordervaartdijk 20 werd rond
1920 gebouwd bij de Noordersluis, een in 1633 als verbinding tot de Nauernasche
Vaart aangelegde schutsluis (gerestaureerd 1940).
De verkeersbrug ‘Krommenie’ over de Nauernasche Vaart (bij Zuidervaartdijk
3-4) dateert uit circa 1935 en bestaat uit enkele vaste brugdelen, een ophaalbrug en
een bedieningshuisje. Bij de brug staan twee brugwachterswoningen (Zuidervaartdijk
3-4) uit dezelfde tijd.
Het Agathepark (Parklaan ong.) werd in 1929-'31 aangelegd als
werkverschaffingsproject en gefinancierd door zeildoekfabrikant P.H. Kaars
Sijpesteijn en sigarenfabrikant B.J. Baars. Het park is vernoemd naar mevrouw
Agathe Kaars Sijpesteijn-Crok. In dit park met slingerende paden en grote
waterpartijen staan verschillende volières en een grote muziektent (bühnemodel; circa
1930). De betonnen herdenkingsbank (1952) memoreert het 50-jarig jubileum van
dirigent G. Schaar van muziekvereniging ‘Onderling Genoegen’.
Het voorm. fort aan den Ham (Genieweg ong.), gelegen ten westen van
Krommenie, is een omgracht fort van de Stelling van Amsterdam ter verdediging
van een acces (spoorlijn Uitgeest-Krommenie) met een aardwerk uit 1896. Uit 1903
dateren het langgerekt bomvrije hoofd- en voorgebouw (met observatiekoepel),
geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels. Bij het fort staan een houten genieloods
en een nevenbatterij (1903).
Het voorm. fort bij Krommeniedijk (Lagendijk ong., gemeente Uitgeest), gelegen
ten noordwesten van Krommenie, is een omgracht fort van de Stelling van Amsterdam
ter verdediging van een acces (weg Uitgeest-Krommenie) met een aardwerk uit 1896.
Uit 1903 dateert het langgerekte bomvrije hoofd- en voorgebouw (met
observatiekoepel), geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels. Vanaf het fort loopt
in zuidelijke richting een liniewal met daaraan gekoppeld een nevenbatterij (1903).
Krommeniedijk. Dit dorp ten noorden van Krommenie ontstond in de late
middeleeuwen als veenontginning en ontwikkelde zich tot een lintvormig dorp. De
op een lichte verhoging gelegen Herv. kerk (Krommeniedijk 182) is een zaalkerk
met rondboogvensters, (aan de onderkant uitzwenkende) steunberen, twee portalen
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en een houten geveltoren. Deze met ornamenten in Lodewijk XV-stijl uitgevoerde
kerk kwam in 1755 tot stand ter plaatse van een in 1574 verwoeste en vervolgens
slechts ten dele herbouwde middeleeuwse kerk. De portalen zijn aangebracht bij een
restauratie in 1939-'42. Het interieur heeft een zerkenvloer en een houten tongewelf.
Tot de inventaris behoren een wandbord met reglement (1679), een preekstoel en
een herenbank (beide circa 1690), enkele 18de-eeuwse kerkbanken en een
scheepsmodel (1755). De voorm. pastorie (Krommeniedijk 190) is een gepleisterd
T-vormig pand uit 1875 in sobere eclectische vormen. De met riet gedekte
poldermolen ‘De Woudaap’ (Noordervaartdijk ong.) is een achtkantige binnenkruier
uit 1651. Bij de molen ligt de 17de-eeuwse Woudaapsluis (vernieuwd 1907).
Voorbeelden van 19de-eeuwse houten woonhuizen zijn Krommeniedijk 122, 184 en
188.
Het voorm. tolhuis annex café (Krommeniedijk 189) is een wit geschilderd houten
eenlaagspand met veranda, dat rond 1860 het huidige aanzicht kreeg. In 1920 verrees
naar een traditionalistisch ontwerp van P. van Walbeek het brandspuithuisje
(tegenover Krommeniedijk 118).

Kudelstaart
(gemeente Aalsmeer)
Dorp, ontstaan rond 1200 als veenontginning en in 1237 voor het eerst vermeld als
‘Schoenedorp’. In de 13de eeuw werd het dorp gesplitst in een Hollands en een
Stichts deel. Amsterdam kocht in 1724 de heerlijke rechten van het gehele dorp. De
aanleg van het fort Kudelstaart splitste het lintdorp in tweeën, waarna het centrum
verschoof van het noorden (Vrouwentroost) naar het zuiden. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft de waterrecreatie een grote vlucht genomen, zijn er villa's
gebouwd aan de waterkant (Westeinderplassen) en meer recent ook woonwijken aan
de zuidoostzijde.

Kudelstaart, R.K. St.-Johannes de Doperkerk
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Kudelstaart, Fort bij Kudelstaart (1977)

De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Kudelstaartseweg 245) is een driebeukige
kerk met driezijdig gesloten koor en een half ingebouwde toren met achtkantige
lantaarn en naaldspits. Deze neoclassicistische kerk verrees in 1822 en werd na
overstromingsschade in 1836 hersteld. In 1868-'70 kreeg de kerk de huidige voorgevel
en toren met neoromaanse elementen naar ontwerp van Th. Asseler. Het interieur
wordt gedekt door een houten tongewelf en is voorzien van ionische zuilen.
De pastorie (Kudelstaartseweg 247) is een tweelaags pand uit 1869 met een rond
1890 gepleisterde voorgevel.
Het woonhuis Bildammerweg 32 is een houten huis uit circa 1905 met
mansardedak.
De eerste jachthaven met botenverhuur aan de Westeinderplassen werd in 1915
ontwikkeld door pionier R. Dragt. Het bijbehorende restaurant (Kudelstaartseweg
226-228) kwam in 1938 tot stand naar een ontwerp in traditionalistische vormen van
J.F. Berghoef.
Het voorm. fort bij Kudelstaart (Kudelstaartseweg 96) is een omgracht fort van
de Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van een acces
(Kudelstaartseweg). Het in 1890 opgeworpen aardwerk werd in 1894 verdedigbaar
gemaakt en kreeg in 1906 een langgerekt bomvrij hoofd- en voorgebouw geflankeerd
door afzonderlijke hefkoepels. Sinds 1959 is de omgrachting als jachthaven in gebruik.
Bij het fort staat een houten genieloods.
Calslagen. Dit gehucht aan de Westeinderplassen ten westen van Kudelstaart
ontstond in de 12de eeuw door veenontginning. Nadat de kerk in 1803 was afgebrand
(gesloopt na 1827) raakte het dorp verlaten. Op het voorm. kerkhof (bij Herenweg
64) zijn de muurresten van de middeleeuwse kerk opgegraven. Binnen de in 1976
hoger opgemetselde funderingen bevinden zich één laat-gotische en enkele
17de-eeuwse grafzerken.

Kwadijk
(gemeente Zeevang)
Dorp, ontstaan eind 12de eeuw als veenontginning in de polder Zeevang. Dit
langgerekte, later wat dichter bebouwde, lintdorp kreeg aan de oostzijde een station
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aan de spoorlijn Zaandam-Hoorn (1884) en aan de westzijde een fort van de Stelling
van Amsterdam (1889).
De Herv. kerk (Kwadijk 87), een zaalkerk met spitsboogvensters en een houten
geveltoren, werd in 1835 gebouwd ter vervanging van een kerk uit 1674. De in 1986
gerestaureerde kerk bevat een 17de-eeuwse preekstoel, een doophek met koperen
doopboog in Lodewijk XIV-stijl (1741), en een door P. Flaes gebouwd orgel (1866).
De pastorie (Kwadijk 84; circa 1885) is een middenganghuis met eclectische
wenkbrauwen.
Het voorm. raadhuis (Kwadijk 80), een blokvormig eenlaagspand uit 1912, is
ontworpen in ‘Um 1800’-stijl.
Woonhuizen. De met gepleisterd middenrisaliet uitgevoerde notabelenwoning
Kwadijk 93 (circa 1890) is later tot school verbouwd. Een ruitvormige gevelversiering
kenmerkt het dwarse eenlaagspand Kwadijk 131 (circa 1915).
Boerderijen. De laat-19de-eeuwse boerderij Zeevangsdijk 8 bestaat uit een houten
voorhuis en een gepotdekseld hoger hooihuis. Het voorhuis van de boerderij Kwadijk
126 (circa 1905) is voorzien van een trapgevel.
Het gemaal ‘Zeevang’ (Zeevangsdijk 2) kwam in 1879 tot stand naar ontwerp van
W.C. en K. de Wit als een eenlaagspand met rondboogvensters en wenkbrauwen. In
1917 kreeg het een draaistroom-elektromotor en Werkspoorschroefpompen.
Het voorm. station (Stationsweg 25) werd in 1884 voor de Staatspoorwegen
gebouwd aan de lijn Zaandam-Hoorn, waarschijnlijk naar ontwerp van M.A.

Kwadijk, Station
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van Wadenoyen. Het gepleisterde gebouw bestaat uit een tweelaags hoofdblok en
een iets lagere zijvleugel.
De verkeersbrug over de Purmerringvaart (Kwadijk ong.) is een ijzeren ophaalbrug
uit 1922.
De watertoren (Kwadijk 39) verrees in 1925 naar een ontwerp met art décovormen
van B.F. van Nievelt (hersteld 1957). De met afgeschuinde hoeken uitgevoerde toren
heeft een betonskelet met bakstenen wanden en twee betonnen vlakbodemreservoirs.
Het voorm. fort bij Kwadijk (Kwadijkerlaan 4) is een omgracht fort van de
Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van een acces (spoorlijn
Zaandam-Hoorn). Het in 1889 opgeworpen aardwerk werd in 1899 omgebouwd tot
een verdedigbaar aardwerk. Van het geplande bomvrije gebouw kwam in 1913 alleen
de fundering tot stand (verwijderd 1962).

Lambertschaag
(gemeente Noorder-Koggenland)
Dorp, gelegen aan het noordelijke uiteinde van de in de 11de eeuw ontstane
veenontginning van Abbekerk. Tot de inpoldering van de Wieringermeer (1927-'30)
had het een bescheiden vissershaven.
De voorm. Herv. kerk (Noordeinde 28), oorspronkelijk gewijd aan St. Lambertus
en ook wel het Groene Kerkje genoemd, is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten
koor en bij de westgevel een houten dakruiter. Een eerste kerk wordt in 1395 vermeld,
maar het huidige schip dateert uit circa 1500. Midden 16de eeuw volgde de bouw
van het laatgotische koor. In de rond 1740 geplaatste dakruiter hangt een door Geert
van Wou gegoten klok (1495). Het uurwerk dateert van circa 1480 (gerestaureerd
1906). Deze in 1978-'82 gerestaureerde kerk heeft binnen een houten tongewelf met
trekbalken op omtimmerde korbeelstellen. Die korbeelstellen zijn waarschijnlijk
evenals de gietijzeren vensters afkomstig van een verbouwing rond 1860. Tot de
inventaris behoren een preekstoel (1633) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd
orgel (1866). Op

Lambertschaag, Herv. kerk

het kerkhof bevindt zich onder meer een grafzerk voor C. Zijp († 1892).
Woonhuizen. Het vroeg-19de-eeuwse gepleisterde vissershuisje Noordeinde 16
heeft een houten voorschot.
Het voorm. koggehuis Noordeinde 4-6 is een middenganghuis met
neorenaissance-trapgevel (circa 1905).
De stolpboerderij Dorpsstraat 2 dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw en
heeft een breed uitgebouwd voorhuis en houten schuurwanden.
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Café ‘'t Fortuin-'t Wagewiel’ (Noordeinde 2) is een verbouwde boerderij uit circa
1880 met sierspant. De aanbouw draagt het opschrift ‘Kolfbaan’.

Landsmeer
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning aan een watergang en weg.
Dit in 1326 voor het eerst vermelde dorp groeide uit tot een langgerekt tweezijdig
lintdorp (Zuideinde-Dorpsstraat-Noordeinde). De afname van het areaal grasland

Landsmeer, Woonhuis Dorpsstraat 37

door vervening leidde ertoe dat men zich na 1860 op de pluimveehouderij ging
toeleggen. Pas na 1900 kreeg het dorp bebouwing aan de haaks op de ontginningsas
gelegen Van Beekstraat. Vanaf 1920 werden de wegsloten gedempt en na de Tweede
Wereldoorlog volgde een ruilverkaveling. Toen is het dorp verder uitgebreid en is
Landsmeer een forenzendorp van Amsterdam geworden.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 28) is een zaalkerk voorzien van een ingebouwde
toren met balustrade, houten bovenbouw en ingesnoerde spits. Deze neoclassicistische
kerk werd in 1852 gebouwd ter vervanging van een oudere kerk, waarvan de door
Assuerus Koster gegoten klok (1639) in de toren hangt. Tot de inventaris behoren
een rijk gesneden preekstoel (circa 1650) en twee predikantenborden (1766, 1795).
De voorm. pastorie (Dorpsstraat 44) is een wit gepleisterd dwars huis uit circa
1850 met acroteriën op de dakhoeken.
Overige kerken. De voorm. Geref. kerk Noordeinde 124 (circa 1880), een houten
zaalkerk met spitsboogvensters, huisvest nu een winkel. In 1927 werd de Geref. kerk
Calkoenstraat 12a in gebruik genomen. Deze zaalkerk met toren vertoont
expressionistische details. Aan de achterzijde staat een verenigingsgebouw (1967).
Uitgevoerd in de vorm van een stolpboerderij is de R.K. De Goede Herderkerk
(Zuideinde 34; 1972-'73, H.J. van den Bogaard).
Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Dorpsstraat 38 is een tweelaags dwars pand
uit circa 1870. Het huidige gemeentehuis Raadhuisstraat 1 is een functionalistisch
gebouw uit 1956-'68 naar ontwerp van M.F. Duintjer (uitgebreid

Landsmeer, Eierpakhuis (1993)
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Den Ilp bij Landsmeer, Woonhuis Den Ilp 45

1992-'93, R. Uytenhaak).
Woonhuizen. Het diepe huis Dorpsstraat 53 heeft een 17de-eeuwse kern met
houtskelet (driebeukige opzet). In de 18de eeuw kreeg het bakstenen gevels en een
(later vernieuwde) uitkragende houten tuitgevel op stijlen. Binnen bevinden zich
betimmeringen en een schouw uit die tijd. Een zelfde 18de-eeuwse overstekende
houten tuitgevel bezit het houten pand Zuideinde 46. Een gewone houten tuitgevel
heeft het buurpand Zuideinde 48. Goede voorbeelden van houten eenlaagspanden
met schilddaken zijn het laat-18de-eeuwse huis Dorpsstraat 37 met Lodewijk
XVI-details en de laat-19de-eeuwse huizen Dorpsstraat 2 en 43 (1874), Noordeinde
164 en Van Beekstraat 30. De notabelenwoning Dorpsstraat 54 is een fors tweelaags
huis met omlijste ingang en eclectische details, gebouwd in 1863 in opdracht van
Simon Dirksz. Voorbeelden van bakstenen middenganghuizen zijn Dorpsstraat 31
(1863) met eclectische details en Noordeinde 8 (circa 1905). Een sierspant heeft
Zuideinde 11 (circa 1905). Het dubbele herenhuis Zuideinde 54-56 (circa 1915) is
voorzien van details in groen geglazuurde baksteen.
Boerderijen. Interessante stolpboerderijen uit de tweede helft van de 19de eeuw
zijn De Klaverhof (Noordeinde 145) en Zuideinde 21 met aangebouwd hooihuis, en
de keuterboerderijen Zuideinde 26 en Noordeinde 125.
Eierpakhuizen. Aardige voorbeelden van eierpakhuizen zijn Hoop en Zegen (Van
Beekstraat 54b; circa 1900), het pakhuis bij Van Beekstraat 73 (circa 1900) en dat
bij Van Beekstraat 36 (1915).
De voorm. coöperatieve Boerenleenbank (Noordeinde 170) kwam rond 1905 tot
stand met siermetselwerk en een tegeltableau met jugendstildetails.
Poldermolen ‘De Twiskemolen’ (Het Luijendijkje 2) is een met riet gedekte
achtkantige binnenkruier op een met hout beklede voet. Deze omstreeks 1578 te
Barsingerhorn gebouwde molen werd in 1967 gesloopt, om in 1973-'75 op de huidige
plek te worden herbouwd.
De Herv. kerk van Purmerland (bij Purmerland 50), gelegen ten noorden van
Landsmeer, is een zaalkerk uit 1897 met een in 1941 grotendeels vernieuwde ongelede
toren. Daarin hangt een door Wilhelmus en Jasper Moer gegoten klok (1512).
Den Ilp. Dit langgerekte veenontginningsdorp ten noorden van Landsmeer ontstond
in de 12de eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog is het zowel aan Purmerland als aan
Landsmeer vastgegroeid. De voorm. tweeklassige openbare lagere school (Den Ilp
73) dateert uit circa 1900 en werd rond 1920 verbouwd. De 19de-eeuwse
stolpboerderij Den Ilp 193 heeft aan de achterzijde een hooihuis. Woonhuizen.
Gebouwd in 1899 en verbouwd in 1930 is het dwarse houten huis Den Ilp 131-132.
Een aardig voorbeeld van een middenganghuis met baksteendecoraties is Den Ilp 45
uit 1911. Traditionalistische vormen vertoont het dubbele huis Den Ilp 31-32 (circa
1925). Uit 1924 dateert het tweelaagse eierpakhuis ‘Ons Voordeel’ (Den Ilp 111).
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Laren
Dorp in het Gooi, mogelijk al ontstaan in de 8ste eeuw bij een kruispunt van wegen.
Laren wordt voor het eerst vermeld in 1306. Een 12de-eeuwse kapel werd rond 1300
vervangen door een buiten het dorp gelegen St.-Janskerk; het daar resterende
St.-Janskerkhof kreeg bekendheid als pelgrimsoord. Het esdorp ontwikkelde zich
verder met bebouwingsclusters aan Oostereind, Zeveneind en Klein Laren, en met
een ruime Brink met vijver als centrum. De boerderijen en later ook dagloners- en
wevershuisjes werden schijnbaar willekeurig gesitueerd op onregelmatig gevormde
erven. In de 19de eeuw verplaatsten de weverijactiviteiten zich naar Hilversum.
Via de Gooische Stoomtram kreeg Laren in 1882 een verbinding met Amsterdam
(opgeheven 1939). Laren en omgeving raakten hierdoor in de belangstelling van
renteniers en forensen. Diverse kunstenaars, onder wie Anton Mauve, vestigden zich
hier. Het ontmoetingscentrum van de zogeheten Larense School was het in 1901
door hotelier en kunsthandelaar J. Hamdorff geopende ‘Hotel Hamdorff’ aan de
Brink (gesloopt 1979). Laren ontwikkelde zich tot een forensendorp. De eerste
villawijk ontstond na 1900 aan de noordzijde. Vanaf circa 1905 groeide het dorp
verder aan de westzijde en na 1920 aan de zuidwest- en zuidzijde. In de dorpskern
werd de Nieuweweg aangelegd. Na de Tweede Wereldoorlog is Laren verder gegroeid,
aan de oostzijde tot aan de provinciegrens. Laren is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Naarderstraat 5), oorspronkelijk gewijd aan St. Johannes, is een
eenbeukige kerk voorzien van een toren van twee geledingen en een derde achtzijdige
geleding met omloop en spits. De toren stamt uit circa 1500, de kerk uit 1521 (hersteld
1618). Het koor werd gesloopt in 1817. In 1917 heeft men de achtzijdige torengeleding
uitwendig geheel vernieuwd. Het schip werd ontpleisterd en opnieuw beklampt

Laren, R.K. St.-Jansbasiliek
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bij een restauratie in 1927-'28 (H. Onnes). De laatste restauratie dateert van 1995.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. Tot de
inventaris behoort een doophek (1672) en een preekstoel (circa 1672).
De R.K. St.-Jansbasiliek (Brink 31) is een driebeukige basilicale kruiskerk met
een driezijdig gesloten koor met omgang, een forse achtzijdige vieringkoepel en een
imposant tweetorenfront met vooruitspringende ingangspartij. Deze neogotische kerk
met expressionistische elementen kwam in 1924-'25 tot stand naar ontwerp van W.
te Riele en verving een kerk uit 1844 (uitgebreid 1882). In 1937 is de kerk verheven
tot ‘basilica minor’, vanwege het H. Sacrament dat - officieel sinds 1886 - jaarlijks
in de St.-Jansprocessie naar het St.-Janskerkhof wordt gevoerd.
Tot de inventaris behoren een hoofdaltaar uit de bouwtijd, kruiswegstaties van
P.C. de Moor (1923-'28) en een door L. Brom vervaardigd bronzen beeld van St.
Johannes de Doper (1933). De gebrandschilderde vensters zijn van H. Bijvoet. De
pastorie (Brink 33; circa 1924) is een sober expressionistisch ontwerp van H.F. Smit.
Op de plaats waar de oude R.K. St.-Janskerk uit 1844 stond heeft men rond 1925
een bakstenen muur met gedenkstenen opgetrokken (bij Brink 29).
Het voorm. dominicanessenklooster (Brink 29) is een tweelaags neogotisch pand
uit 1881 met middenrisaliet en trapgevel. Haaks aan de achterzijde bevindt zich een
kapel. Sinds circa 1968 doet het gebouw dienst als cultureel centrum. Vergelijkbaar
van opzet en stijl is de bijbehorende voorm. R.K. lagere meisjesschool (Brink 27)
uit circa 1881, die in 1911 is uitgebreid met een kleuterschool (G. van Bronkhorst).
Het voorm. klooster van St. Johannes de Doper (Eemnesserweg 19) van de
broeders van St. Louis van de congregatie van Oudenbosch werd gebouwd in 1913
in ‘Um 1800’-stijl. Sinds 1966 is in het complex het raadhuis gevestigd. De aanbouw
verrees in 1983.
Het voorm. R.K. St.-Jansziekenhuis (Eemnesserweg 14) is een groot gebouw uit
circa 1910 met mansardedak en dakruiter. In ‘Um 1800’-stijl uitgevoerd zijn de
ingangsportico en daarboven de dakerker met loggia. Het ziekenhuis is in 1993
verbouwd tot appartementen.
Het voorm. sanatorium ‘Julianaoord’ (Leemzeulder 35), nu een
neurologisch-orthopedische kliniek, is een complex van vier eenlaagspanden in
expressionistische stijl. Na de bouw van het hoofdgebouw (1920-'25) volgden de
paviljoens ‘Lieberg’ (1930), ‘Aalberg’ (1934) en ‘Braamberg’ (1935).
Het voorm. raadhuis (Eemnesserweg 1) kwam in 1888 tot stand als raadhuis
annex veldwachterwoning naar een neorenaissance-ontwerp van J.C. Jurriëns. Dit
dwarse pand met souterrain en beletage heeft een dubbele gebogen bordestrap en
een middenrisaliet met omlijste ingang, trapgevel en luidklok. Het rond 1993
gerestaureerde gebouw heeft tot 1966 als raadhuis gediend en herbergt nu een
restaurant.
Het voorm. belastingkantoor (Driftlaan 2) werd rond 1910 gebouwd als villa en
heeft twee chaletstijl-topgevels en een centrale loggia op de verdieping.
Het Singer Museum (Oude Drift 1) ontstond in 1911 als villa ‘De Wilde Zwanen’
voor de Amerikaanse kunstschilder W.H. Singer († 1943) naar een ontwerp van W.
Hamdorff. Ter nagedachtenis van haar echtgenoot liet A. Spencer-Brugh de villa in
1956 verbouwen en uitbreiden met een concertzaal
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en een museumvleugel.
De voorm. openbare leeszaal (Torenlaan 19a) is een langgerekt eenlaagspand uit
1928, ontworpen in expressionistische stijl door W. Hamdorff. Sinds 1983 heeft het
een kantoorfunctie.
Het voorm. postkantoor (Schoutenbosje 5) is een gebouw in zakelijke vormen,
opgetrokken in 1936-'37 naar plannen van J.G. Robbers.
Scholen. De voorm. Humanitaire School (De Leemkuil 4) werd omstreeks 1903
gesticht door het Internationale Broederschap van Anarchistische Christenen onder
leiding van prof. J. van Rees. De school werd gesloten in 1930. De Gooische School
(Oud Blaricummerweg 21a) is een openbare lagere school uit 1907 naar ontwerp
van J. Ingenohl. Het tweelaagse gebouw met dakruiter van de R.K. lagere
jongenschool (Eemnesserweg 17) - nu ‘De Brinckhorst St. Jan’ - kwam rond 1913
tot stand in ‘Um 1800’-stijl. Een expressionistisch ontwerp van H.F. Sijmons is de
Chr. lagere school De Scheper (Kerklaan 29; circa 1925).
Larenberg (Naarderstraat 82). Dit wit gepleisterde neoclassicistisch huis werd in
1834 gebouwd voor jhr. C. Bakker, mogelijk naar ontwerp van J.D. Zocher. Het
tweelaagse huis met mezzanino werd rond 1875 ingrijpend veranderd door het
toevoegen van een middenrisaliet met halfrond balkon aan de zuidoostzijde. Verder
heeft men toen de ingangsomlijsting met corinthische halfzuilen verplaatst naar de
noordwestgevel en de vensters en het interieur vernieuwd.
Bij het huis horen een voorm. paardenstal met topgevelversiering in chaletstijl,
een voorm. koetshuis, een theehuis, een verwarmde kas en een moestuinmuur. De
dienstwoning Naarderstraat 80 is een neorenaissancepand met trapgevels. Het
omringende park in landschapsstijl werd rond 1835 aangelegd. Larenberg was van
oorsprong mogelijk een ‘ferme ornée’, gezien de combinatie van een buitenhuis met
landbouwgronden en de aanwezigheid van een nu vrijwel onherkenbaar verbouwde
Zwitserse boerderij (Paviljoensweg 16).
Boerderijen. In de dorpskern zijn nog diverse tot woningen verbouwde boerderijen
bewaard gebleven van het
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zogeheten ‘Gooise hallenhuistype’. Deze langgerekte driebeukige
hallenhuisboerderijen hebben een flauwhellend dak en een dwarsdeel met zijbaander
en opgelichte kap. Mogelijk nog uit 1630 dateert de boerderij Zijtak 4, waar in de
deel een steenhouwerij is gevestigd. De kleine boerderij Kerklaan 7 is voorzien van,
mogelijk 17de-eeuwse, tandlijsten; het dak van de zijbeuk heeft men later opgelicht.
Uit de 18de eeuw dateren Kerklaan 10-12 (stal verbouwd 1910), St.-Janstraat 47a
(afgewolfd dak), Torenlaan 7 (tuitgevel met gebogen fronton), De Uiltjes
(Zevenenderdrift 53) en Lindebleusum (St.-Janstraat 37). Bij Torenlaan 9 steken de
vlechtingen in rode baksteen af tegen de gele stenen van de rest van de gevel. In
opzet 18de-eeuws is ook de krukhuisboerderij Brink 35, waarvan het voorhuis rond
1900 is vernieuwd. Een voorbeeld van een dwarshuisboerderij is Zevenend 6
(gevelsteen ‘1838’). De boerderij Oud Ezelenhof (Oosterend 17-21) heeft in het
voorhuis een schouw met voorstellingen van papegaaien (18de eeuw). Sterk
gerestaureerd zijn de in opzet 18de-eeuwse boerderijen Ambachtstraat 11 en
Smidslaantje 6-12. Diverse boerderijen hebben gepotdekselde schuurgevels of
achtergevels, zoals Bij den Toren 1-3, Torenlaan 33 (18de eeuw) en Molenweg 35
(19de eeuw).
De boerderij Lindenhoeve (Burg. Van Nispenstraat 27-29), nu onderkomen van
de Historische Kring Laren, dateert uit circa 1810, maar heeft een voorgevel uit circa
1860; het gevelteken in de vorm van een ‘suikerpotje’ is gereconstrueerd. Een
dergelijk gevelteken is ook zichtbaar bij de kleine boerderij Boekweitskorrel 16 (circa
1860). Een mooie ‘kameelrug’ en een ten behoeve van de zijbaander met loopdeur
opgelicht dak bezit St.-Janstraat 27 (19de eeuw). Uit 1837 dateert de gepleisterde
erkervormige uitbouw van de boerderij Eemnesserweg 35. Noemenswaardig zijn
verder de kleine gepleisterde boerderij Smeekweg 78 (circa 1850) en de boerderij
Torenlaan 30 (jaartalankers ‘1867’). Gesneden windveren bezitten de boerderijen
De Schout (Oosterend 4; jaartalankers ‘1872’) en Werk en Rust (Kerklaan 1; circa
1880). Neorenaissance-elementen in de vorm van gepleisterde banden en strekken
vertonen Boekweitskorrel 9-9A (circa 1895) en Nieuwlarenweg 20 (1905, J. Banis).
Iets jonger is de boerderij Zevenend 38 (1917, H.F. Smit).
Woonhuizen. Tussen de boerderijen stonden van oudsher (land)arbeiderswoningen.
Oude voorbeelden hiervan zijn Oosterend 11 (18de eeuw) en de éénkamerwoning
Ambachtstraat 16 (19de eeuw). Gepleisterd zijn de landarbeidershuisjes Smeekweg
51 (1848) en Melkweg 68 (circa 1850). Weversen daglonershuisjes werden dikwijls
samengevoegd tot lange diepe afdakswoningen. Uit de 18de eeuw dateren het
witgepleisterde De Rijt 8 (steen 1791) en Zevenend 4c, een van drie
landarbeiderswoningen onder een rieten zadeldak. Soortgelijke panden zijn Kerklaan
3-5, Molenweg 7-13, Zevenend 14, Kerklaan 11-15 (jaartalankers ‘1868’),
Nieuwlarenweg 2-8, Drift 9-15 (circa 1900) en Mauvezand 25-31 (circa 1910).
Expressionistische details hebben Veldweg 11-15 (circa 1910) en Jordaan 11-13; de
laatstgenoemde is ontworpen door H.C. Elzinga. In 1915 ontwierp H.F. Smit enkele
op de traditionele boerderijbouw gebaseerde blokjes arbeiderswoningen, zoals
Melkweg 24 en Berkenlaantje 3-5.
Daarnaast zijn er de nodige notabelenwoningen met neorenaissance- en
chaletstijl-details, zoals Brink 7 en 19 (beide circa 1880), Naarderstraat 48 (1886)
- het woonhuis van de kunstschilder A. Mauve - en Naarderstraat 52 (circa 1890).
Van rond 1900 dateren St.-Janstraat 29 en Klaaskampen 3-5. Een houten
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topgevelversiering bezit het huis Ooster Laren (Eemnesserweg 21; circa 1905).
Gepleisterde gevels met kleurrijke sierlijsten en ontlastingsbogen in schoon
metselwerk hebben Brink 6-8 en de villa's Vita Nuova (Hilversumseweg 22-24; 1905)
en De Linden (Oude Naarderweg 12).
Aan de uitvalswegen van het dorp verrezen grote villa's. Tot de oudere voorbeelden
behoren Molenweg 1 (circa 1890; gepleisterd) en Schoolpad 1-3 (circa 1900). S. de
Clercq en J. Gratama ontwierpen de dubbele villa Brink 2-4 (1904). Rond 1910
ontstonden de villa De Viersprong (Burg. Van Nispenstraat 31), het door A.J.
Kropholler met een robuuste trapgevel in late neorenaissance-vormen ontworpen
landhuis Sint Jan (Burg. Van Nispenstraat 33; 1910-'11) en het in Nieuw
Historiserende stijl uitgevoerde landhuis Naarderstraat 50 (circa 1910) met een
klokkentorentje boven een uitkragende erker.
Diverse landhuizen verrezen in landhuisstijl met rieten daken. Zoals het in 1902
door H.P. Berlage voor R.N. Roland Holst en zijn vrouw H. Roland Holst-Van der
Schaik ontworpen landhuis Drift 21-21a, dat hij in 1913 uitbreidde met een atelier
(herbouwd na brand 1964). Voor H. Polak, voorzitter van de Algemene Nederlandsche
Diamantbewerkersbond, ontwierp Berlage in dezelfde stijl de villa De Heidael
(Engweg 21; 1905). De door N. Righter in 1903 gebouwde villa De Egelantier (Oude
Blaricummerweg 40) diende lange tijd als zomeronderkomen voor de illustratrice
Rie Cramer. Bij deze villa's is kenmerkend dat het dwarse huis aan weerszijden is
uitgebouwd met zijvleugels. Bij Wally Moesweg 3 (1905, J.W. Hanrath) hebben de
lagere aanbouwen rieten tentdaken. K.P.C. de Bazel maakte voor de dames C.J. en
J. Pabst de plannen voor het grote landhuis Steenbergen (Steenbergen 6; 1911) met
zijn hoogopgaande rieten dak met dakkapellen en een met riet gedekte dakruiter (na
brand herbouwd 1978). Vergelijkbaar in stijl is de L-vormige tuinmanswoning
Steenbergen 8. De Bazel ontwierp ook kleinere villa's, zoals Rozenlaantje 8 (1909)
en De Bunt (St.-Jansstraat 57b; 1913). Andere met riet gedekte villa's in landhuisstijl
zijn De Bijlakker (Drift 12; 1904, J.W. Hanrath), Bloemenwijck (Torenlaan 53; circa
1915) en Sonnewijck (Torenlaan 55; 1914, A.R. Wittop Koning). Veel villa's werden
gebouwd door meer lokaal bekende architecten. Zo ontwierp G. van Caspel de villa's
De Hoeve (Torenlaan 59; 1914), Vogelweide (Veldweg 27; 1915), De Vijf (Noolseweg
2; 1916) en Vredelaan 26-28 (circa 1920). Van de hand van H.F. Smit zijn de
eenkamerwoning bij Drift 7 (circa 1910), het woonhuis Eemnesserweg 8 (circa 1910),
de villa De Noolse Hoek (Noolseweg 1; circa 1915, herbouwd na
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Laren, Landhuis Steenbergen

brand 1925) en het landhuis De Horst (Raboes 15, circa 1925) en woningen Burg.
Van Nispenstraat 21-25 (1929). Ook Th. Rueter ontwierp veel huizen, waaronder
De Graanholm (Noolseweg 14-16; 1904) met kruisvensters en halve luiken,
Eemnesserweg 20 (1905), het in expressionistische landhuisstijl uitgevoerde dubbele
huis Van Wulfenlaan 8-8a (1927) en het kleine houten landhuis Raboes 8 (1927).
Eveneens van hout is Vredelaan 16 (1920), ontworpen door Rueter in samenwerking
met H.F. Sijmons.
De Larense architect W. Hamdorffneef van de genoemde hotelier - heeft een groot
stempel gedrukt op de Larense architectuur. Vroege huizen in eenvoudige
expressionistische stijl van zijn hand zijn Tafelbergweg 40 (circa 1915) en
St.-Janstraat 52 (1918-'20); het laatstgenoemde heeft ter hoogte van de goot een
gevelsculptuur (kikker). Vanaf circa 1920 ontwierp hij met riet gedekte villa's in
expressionistische vormen, veelal naar Engels voorbeeld met een kamerindeling
gegroepeerd rondom een centrale hal. Soms wordt dit ook aangeduid als de ‘Gooische
landhuisstijl’. Een voorbeeld hiervan is het grote landhuis Oranjestein (Torenlaan
64), voorheen ‘Casa Tropica’, gebouwd in 1919-'22 voor W. Ouweleen. Het heeft
nog een waardevol interieur met gebrandschilderde ramen (K.F.S. Hentschel) en

Laren, Villa Gadalis (1983)

gesneden trapleuningen (G. Hoppen). In 1920-'22 ontwierp Hamdorff in dezelfde
stijl zijn eigen woonhuis annex atelier en garage Zevenenderdrift 55. Als een van de
grootste Larense landhuizen bouwde hij Huize Zevenende (Vredelaan 44-46; 1925-'27)
voor jhr. Van Loon. In dezelfde romantisch-expressionistische stijl zijn van hem de
kleinere villa's Klein Hoefloo (Hoefloo 11; 1921), Hoefloo 3 (1926) en de grotere
villa's Herdersweg 19 (1926), Herdersweg 23 (1929) en Westerheide (Herdersweg
22; 1929); de laatste werd gebouwd in opdracht van Roland Holst. Extreme
expressionistische dakvormen vertoont Het Mussennest (Raboes 23; 1933). Rond
1930 worden de ontwerpen van Hamdorff strakker en zijn de daken gedekt met
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pannen, zoals bij Raboes 11 (1928), Hoefloo 5 (1934), Hoefloo 6-10 en het landhuis
De Wijdte (Hoog Hoefloo 46; 1934), waar de schilder H. van Meegeren van 1940
tot 1943 woonde. Andere architecten die in Laren in vergelijkbare vormen ontwierpen
zijn A.P. van den Brink, met de van een ronde hoekpartij voorziene panden Jagerspad
1 en Schoolpad 6 (1926-'27), C. de Graaff met het bijzondere achtzijdige huis
Leemzeulder 26 (circa 1920) en J. Rebel met de villa Bornholm (Velthuysenlaan 22,
circa 1925). J. van Essendoorns ontwierp de rustiek-romantische landhuizen Van
Beeverlaan 13-15 (circa 1920) met vakwerktopgevels.
Opmerkelijke expressionistische vormen vertoont de villa Gadalis (Raboes 21;
1929), die door F.H. Gerritsen en C. Wegerif in antroposofisch-organische stijl werd
ontworpen voor cacao- en chocoladefabrikant D.J. van Houten. In een aan het werk
van W.M. Dudok verwante stijl ontwierp H.F. Sijmons de zakelijkexpressionistische
villa's Noolseweg 15-17 en Noolseweg 21 (beide 1935). Van na de oorlog dateert de
met stalen ramen uitgevoerde, langgerekte traditionalistische villa Hilversumseweg
16 (circa 1950, C.W. Royaards).
Atelierwoningen. De oudste atelierwoningen in Laren hebben een boerderijachtig
karakter en grote ramen op het noorden, zoals Ooghout 16 (1905, Th. Rueter) van
mw. H. Willink en de door F. Hart Nibbrig zelf ontworpen atelierwoning De
Olmenhoeve (Naarderstraat 62; circa 1905). In Klein Lindenhof (Oude Naarderweg
8; 1903, J. Banis), een houten woning in landhuisstijl, woonde de schilderes en
schrijfster Wally Moes. De voor de dames C.A. van de Willigen en C. van Pesch
gebouwde dubbele atelierwoning Oude Kerkweg 10-12 (1906, Th. Rueter) heeft de
vorm van een dwars pand met de ateliers in de vooruitspringende dwarse bouwdelen.
Karakteristiek zijn ook Pruikenburg (Wally Moesweg 1, circa 1906, H.A. Pothoven)
van kunstschilder S.C. Bosch Reitz en De Lingenskamp (Lingenskamp 34; 1911, C.
de Groot). H.C. Elzinga ontwierp de atelierwoningen Beukenrode (Torenlaan 57;
1913)
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Laren, Dubbele atelierwoning Oude Kerkweg 10-12

en Velthuysenlaan 17 (1918). De laatstgenoemde is in 1948 in gebruik genomen door
de Ned. Protestanten Bond, waarbij een consistoriekamer is aangebouwd (H.F.
Sijmons). Het huis Engweg 2 werd in 1911 ontworpen door A.J. Kropholler voor
beeldhouwer J. Mendes da Costa en in 1916 uitgebreid met een tweede atelier.
Architect J. Rebel ontwierp in 1917 zijn eigen woonhuis Velthuysenlaan 16 in
landhuisstijl, met in het bijgebouw een atelier. Het expressionistische pand Jagersweg
13 (1920, A.J. Boland) kwam tot stand in opdracht van jkv. E.M.A. de Jonge. Dit
‘Internationaal Schildersatelier’ bevatte oorspronkelijk acht ateliers voor behoeftige
kunstenaars, onder wie W. van Nieuwenhoven jr. en W. Mignot.
Winkels. Gebouwd als winkel met bakkerij is St.-Janstraat 7-7a (circa 1850,
aanbouw circa 1900). Bij de zijgevel bevindt zich een hijskast. Trapgevels in
neorenaissance-stijl heeft het woonen winkelpand Klaaskampen 24 (circa 1905), en
uitgevoerd met neorenaissance-elementen is Burg. Van Nispenstraat 1-7 (circa 1910).
Een vakwerktopgevel is zichtbaar bij het winkelpand St.-Janstraat 21 (circa 1910).
H.F. Smit ontwierp Torenlaan 21 (circa 1918) als een wit gepleisterd woon- en
winkelpand met sierdetails in schoon metselwerk. Van zijn hand is ook het blok
woon- en winkelpanden Burg. Van Nispenstraat 11-19 (1918-'22). Winkelpanden
in expressionistische stijl zijn Torenlaan 40-42 (circa 1925), met hoge schoorstenen,
en de winkel-weverij Kerklaan 9 (1928), ontworpen door W. Hamdorff.
Horeca. Café 't Bonte Paard (Naarderstraat 1) is een in oorsprong 18de-eeuwse
boerderij annex herberg, die rond 1915 ingrijpend is verbouwd en gepleisterd.
Restaurant De Gouden Leeuw (Brinklaan 18-20), een midden-19de-eeuws dwars
pand met brede topgevel, heeft rond 1900 een luifel op ranke kolommen gekregen.
Voorm. pensions zijn het met een serre uitgevoerde pand Torenlaan 34 (circa 1910)
en het in traditionalistische vormen ontworpen pand Zonnehoek (Tafelbergweg 32;
circa 1935).
Windmolen ‘De Korenmolen’ (Molenweg 2) is een met riet gedekte achtkantige
grondzeiler uit circa 1773 (gerestaureerd 1994-'98).
Bedrijfsgebouwen. Uit de 19de eeuw stamt de voorm. vlasschuur en
weverswerkplaats Ruiterweg 1-3 met gepotdekselde wanden. De voorm. smederij
St.-Janstraat 2-4, een fors dwars pand met gebroken schilddak, en de met ijzeren
rondboogvensters uitgevoerde voorm. weverij van P.C. van de Brink (Smidslaantje
ong.), dateren van omstreeks 1900. Van Larens grootste tapijtweverij ‘Van de Brink
& Campman’ resteert de oude 19de-eeuwse fabriekswerkplaats (tegenover
Zevenenderdrift 10). De houthandel annex zagerij ‘Van Dijk’ (Zijtak 8-10) werd
gesticht in 1874 door B. van Dijk.
Opmerkelijk is de nog aanwezige kraanbaan voor het transport van boomstammen,
bestaande uit stalen liggers op hoge houten jukken (mogelijk circa 1930).
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Het voorm. tolhuis (Hilversumseweg 51), een diep pand uit circa 1860 met
gesneden windveren, dient nu als Geologisch Museum Hofland.
Het waterwinbedrijf ‘Laarder Hoogt’ (Rijksweg West 25-31) werd in 1910
gesticht door de Utrechtse Waterleiding Maatschappij ter verzorging van de
waterinname voor Hilversum en Baarn. Van de twee pompgebouwen uit die tijd is
de linker in 1912 vergroot (gevel 1910 gehandhaafd). De constructie bestaat uit zes
Polonceauspanten. Na overname door het Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland (PWN) schreef deze in 1930 een prijsvraag uit voor een watertoren.
Het winnende ontwerp van W. Hamdorff is een met baksteen beklede ronde toren
(1932-'33) met twee betonnen vlakbodemreservoirs en een aangebouwde traptoren.
De zijgebouwen bevatten een kantoor, een dienstwoning, een loods en een
dienstruimte.
Het schakelstation (Remiseweg 12) van de Hollandsche Electriciteits Maatschappij
(H.E.M.), later P.E.N., bestaat uit een kantoorgedeelte met achterliggend
schakelgebouw. Het station kwam in 1917 tot stand naar een sober expressionistisch
ontwerp van J. van der Goot en C.J. Kruisweg.
Trafohuisjes. Van de P.E.N. zijn met tentdak uitgevoerde trafohuisjes uit 1929
behouden bij Lange Wijnen 9, bij Klaaskampen 4 en aan de Jordaan. Het trafohuisje
bij Hilversumseweg 51 (circa 1925), mogelijk een ontwerp van J.B. van Loghem, is
voorzien van twee polychrome tegels (kraaiende haan en waakhond) gemaakt door
de firma Westraven te Utrecht.
Straatmeubilair. Op de Brink staat een natuurstenen waterpomp met
gebeeldhouwde reliëfs (Ed. Jacobs), opgericht in 1907 ter ere van de kunstschilder
en grondlegger van de Larense School A. Mauve. Eveneens op de Brink staat de
natuurstenen Van Wulven Bank (circa 1910), een gedenkbank naar plannen van W.
Hamdorff.
Begraafplaatsen. Ten zuidwesten van Laren bevond zich al vóór 1300 een aan
St. Jan gewijde kerk. Dit was de belangrijkste kerk van het gebied tot de bouw van
de kerk in Laren (1521). De begraafplaats, centrum van zeven ‘dood-
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wegen’, bleef sinds 1586 als ‘St.-Janskerkhof’ bestaan. Een jaarlijkse processie voert
van de St.-Jansbasiliek aan de Brink naar het kerkhof. De hier aangelegde R.K.
begraafplaats (Hilversumseweg ong.) heeft een neogotische open rouwkapel (circa
1880). Ernaast werd in 1911 de Alg. begraafplaats (Hilversumseweg ong.) gesticht,
waar zich een aantal graven bevindt van schilders van de Larense School. Verder
liggen hier onder meer de schilderes en schrijfster Wally Moes († 1918), de architecten
H.C. Elzinga († 1949) en W. Hamdorff († 1965), en ir.dr. V.W. van Gogh († 1978),
neef van de beroemde schilder. De expressionistische aula is met riet gedekt.
Grenspalen. De grens tussen de provincie Noord-Holland en Utrecht werd in
1536 definitief vastgesteld. In 1719 heeft men die grens enigszins herzien en in de
gemeenten Laren en Hilversum gemarkeerd met drieëntwintig genummerde hoge
hardstenen grenspalen met de wapens van Utrecht en het voorm. graafschap Holland.
Hiervan resteren er nog acht, waarvan vijf in Laren en drie in Hilversum. Elf palen
heeft men in 1907 vervangen door nieuwe exemplaren met het wapen van
Noord-Holland (ontwerp A.W.M. Odé, uitwerking H.J. Etienne).

Lijnden
(gemeente Haarlemmermeer)
Dorp in de Haarlemmermeerpolder, ontstaan kort na 1852 bij de kruising van de
Hoofdvaart met de Ringdijk. Een tweede bebouwingskern verrees bij de kruising
met de Spaarnwoudertocht (Schipholweg).
De R.K. St.-Franciscus van Saleskerk (Hoofdweg-Westzijde 121) is een
driebeukige kerk met halfronde apsis en een wit gepleisterde voorgevel met houten
geveltoren. Deze in 1858-'60 naar ontwerp van Th. Molkenboer gebouwde
neoclassicistische kerk is gerestaureerd in 1980 (interieur) en 1990 (voorgevel). Tot
de inventaris behoort een Ypma-orgel (1909). Het hoofdaltaar en de muurschildering
van de koorapsis zijn uit 1951. De pastorie (Hoofdweg-Westzijde 121; circa 1880)
is een tweelaags dwars pand met hoge stoep.
De Herv. kerk (Hoofdweg-Oostzijde 118) is een zaalkerk met dakruiter en boven
de rondboogingang van het voorportaal het opschrift ‘Geloof is

Lijnden, Gemaal De Lijnden (1993)

Liefde’. Een tussenlid verbindt de kerk met de pastorie. Het geheel werd in 1936
gebouwd naar ontwerp van L. Kraak.
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Boerderijen. Rond 1880 verrees de stolpboerderij Westburg (Hoofdweg-Westzijde
105) met voorgebouwd woonhuis. De Henricus Hoeve (Hoofdweg-Westzijde 205)
uit 1912 heeft een villa-achtig woonhuis met erkers.
Het gemaal ‘De Lijnden’ (Akerdijk 12) werd in 1843-'49 aan het noordeinde van
de Hoofdvaart gebouwd als een van de drie stoomgemalen voor de drooglegging van
de Haarlemmermeer. Het bestaat uit een torenvormige ronde machinekamer met
gepleisterde kantelen, twee forse zijvleugels en een ketelruimte met gietijzeren
vensters en schoorsteen, alles uitgevoerd in Willem II-gotiek naar ontwerp van J.A.
Beijerinck. De stoommachine werd in 1930 vervangen door twee elektrisch
aangedreven centrifugaalpompen.
Het trafohuisje (bij Akerdijk 12) werd rond 1920 gebouwd naar ontwerp van J.B.
van Loghem.

Limmen
(gemeente Castricum)
Dorp, ontstaan als geestnederzetting op een strandwal en voor het eerst vermeld in
740. Rond de kerk vormde zich de Kerkbuurt. In de 18de eeuw kwam verder
noordelijk een tweede bebouwingskern, Dusseldorp, tot ontwikkeling met een
katholieke kerk. Jacobus du Peyrou kocht de heerlijkheid in 1732. De ambachtsheren
woonden op huis Dampegeest (gesloopt 1846). Na 1850 werd Limmen een belangrijk
centrum voor de bloembollenteelt. Schoolmeester P. Boschman stichtte in 1928 de
‘Hortus Bulborum’ (Zuidkerkenlaan 23a). Na de Tweede Wereldoorlog is de
verspreide bebouwing tussen de twee dorpskernen verder verdicht.
De Herv. kerk (Zuidkerkenlaan 25), oorspronkelijk gewijd aan St. Cornelius, is
een eenbeukige kerk voorzien van een ingebouwde slanke toren met ingesnoerde
spits. Van de kleine tufstenen kerk uit circa 1100 resteert een muurfragment aan de
zijde waar rond 1200 een laat-romaanse toren verrees. Bij de bouw van de huidige
kerk rond 1300
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Limmen, R.K. St.-Corneliuskerk

raakte de toren ingebouwd. De in 1743 grotendeels vernieuwde toren bevat een door
François en Pieter Hemony gegoten klok (1650). Het in de 15de eeuw vernieuwde
koor werd in 1573 verwoest en daarna met een gedeelte van het schip gesloopt (laatste
koorresten opgeruimd in 1806). De rechte koorsluiting dateert uit 1743. De kerk is
gerestaureerd en ontpleisterd in 1904-'06, 1968 (ontpleistering; R.H. Fledderus) en
1999.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf (begin 17de eeuw) met
oudere trekbalken voorzien van gotische sleutelstukken. Tot de inventaris behoren
een laat-17de-eeuwse preekstoel en doophek (doopboog 1729), 18de-eeuwse
overhuifde (heren)banken en een door P. Flaes gebouwd orgel (1877). De grafkelder
van de familie Du Peyrou is tegen de oostmuur aangebouwd. In de kerk bevinden
zich rouwborden voor Jacobus du Peyrou († 1756) en zijn zoon Jacob Jan du Peyrou
(† 1777), en het gemarmerde houten grafmonument met urn voor Anna Maria du
Peyrou († 1785).
De R.K. St.-Corneliuskerk (Dusseldorperweg 76) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met een rond gesloten koor tussen zijkapellen. De terzijde geplaatste toren
heeft vier geledingen, frontalen en een ingesnoerde spits. Deze 1901-'02 naar ontwerp
van J.H. van Groenendael en onder leiding van P. Snel gebouwde neoromaanse kerk
verving een kerk uit 1856. De neogotische preekstoel is afkomstig van de oude kerk.
Uit de bouwtijd zijn de altaren en de kruiswegstaties. De gebroeders Van Rooyen
vervaardigden de gebrandschilderde ramen. Het Ypma-orgel dateert uit 1882.
Op het in 1845 gestichte kerkhof bevindt zich onder meer een zerk met
Christusbeeld voor pastoor L. Scholte († 1894) en bij de ingang staan beelden van
de apostelen Petrus en Paulus. Rond 1930 verrees het parochiehuis ‘St. Maarten’
(Dusseldorperweg 103; gerestaureerd 1996).
De openbare lagere school (Schoolweg 1-5), opgetrokken rond 1910 met
aangebouwde onderwijzerswoning, dient nu deels als brandweerkazerne.
Boerderijen. De verlengde stolpboerderij Vrede-Burg (Dusseldorperweg 64) werd
in 1869 gebouwd voor P.J. Pepping, met geblokte hoekpilasters en een
neoclassicistische dakerker met fronton. J.J. Admiraal liet in 1896 de stolpboerderij
Dusseldorperweg 121-123 optrekken.
Woonhuizen. Rond 1890 gebouwd is het middenganghuis Schoollaan 3.
Chaletstijl-details vertoont het huis Rijksweg 75 (1911) en traditionalistisch van vorm
zijn de villa's Oppen Haerd (Rijksweg 116; circa 1925) en Beatrix (Kerkweg 8;
1938).

Loosdrecht
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(gemeente Wijdemeren)
De gemeente Loosdrecht is in 2002 met de gemeenten 's-Graveland en Nederhorst
den Berg opgegaan in de nieuwe gemeente Wijdemeren. De voorheen tot de provincie
Utrecht behorende gemeente is daardoor onderdeel geworden van de provincie
Noord-Holland.
De beschrijving van de kern Loosdrecht is te vinden in Monumenten in Nederland:
Utrecht, p. 154-156.

Lutjebroek
(gemeente Stede Broec)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning langs de Streek, de ontginningsas
tussen Hoorn en Enkhuizen. In 1402 werd Lutjebroek opgenomen in de Stede van
Broec. Schuin op de ontginningsas (P.J. Jongstraat) ontwikkelde zich

Lutjebroek, Woon- en winkelpand P.J. Jongstraat 107

de Horn als een tweede as. Na de Tweede Wereldoorlog is Lutjebroek vooral aan de
oostzijde uitgebreid.
De voorm. Herv. kerk (P.J. Jongstraat 85) is een eclectische zaalkerk uit 1863
met gepleisterde details en gietijzeren vensters.
De R.K. St.-Nicolaaskerk (P.J. Jongstraat 45) is een driebeukige pseudobasilicale
kerk met driezijdig gesloten koor en een terzijde geplaatste slanke toren van twee
geledingen met achtzijdige naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1876-'77
naar plannen van P.J.H. Cuypers ter vervanging van een kerk uit 1849. Van de
oorspronkelijke opzet als basilicale centraalbouw resteert de achtzijdige kruising met
stergewelf en ronde pijlers met lijstkapitelen. Tijdens de uitvoering heeft men het
bouwplan gewijzigd en werden schip en dwarsschip verlengd. Later voegde Cuypers
bij de kruising twee diagonaal geplaatste, rechthoekige kapellen toe. In 1924-'25
werd de kerk naar plannen van J.Th.J. en P. Cuypers jr. vergroot. De hoge torenspits
is in 1959 vernieuwd en in 1982 is de kerk gerestaureerd. Tegen de noordgevel staat
een monument (1917) voor de in 1867 te Montelibretti gesneuvelde zouaaf P.J. Jong.
De voorm. R.K. lagere Mariaschool (P.J. Jongstraat 43) werd in 1931 gebouwd
als drieklassige school.
Woonhuizen. Het houten woon- en winkelpand P.J. Jongstraat 107 heeft een
vroeg-19de-eeuwse onderpui

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

421
en houten voorschot. Chaletstijl-elementen vertoont het diepe huis P.J. Jongstraat
83a (circa 1890). Onderling vergelijkbaar zijn de als middenganghuizen uitgevoerde
rentenierswoningen P.J. Jongstraat 62 en 121 (beide circa 1905).
De boerderij P.J. Jongstraat 27-29 is een deels houten stolpboerderij uit circa
1890 met een bakstenen voorgevel voorzien van een klokvormig middengedeelte.

Marken
(gemeente Waterland)
Voormalig eiland met een overwegend langgerekte structuur. Het Friese
norbertijnenklooster Mariëngaarde bij Hallum

Marken, Eiland vanuit het westen

(Fr) kreeg het gebied in 1235 in bezit, bouwde er een uithof en zorgde voor de aanleg
van dijken en de ontwikkeling van landbouw en veeteelt. In 1282 kwam Marken aan
de graaf van Holland. Graaf Willem IV liet het klooster omstreeks 1345 verwoesten.
Door het oprukken van de Zuiderzee werd het gebied een eiland. De binnendijkse
gronden gingen als hooilanden dienen, terwijl in de 14de en 15de eeuw de bebouwing
zich concentreerde op kunstmatig opgeworpen terpen, die in Marken werven worden
genoemd. De houten bebouwing op deze werven is in buurten gegroepeerd. De
‘Monnikenwerf’ (thans Kerkbuurt) wordt voor het eerst vermeld in 1470, in een tijd
dat de visserij in Marken belangrijk werd. De meeste werven stammen in aanleg van
vóór 1700. Als uitbreidingen kwamen in de 18de en 19de eeuw tegen de hellingen
van de werven huizen op palen of een bakstenen onderbouw tot stand. Dijkdoorbraken
en stormvloeden, waaronder die in 1825, 1877 en 1916, zorgden voor verdere
landafslag. Van de oorspronkelijke tweeëndertig werven resteren nu negen bebouwde
en drie onbebouwde werven. Op initiatief van koning Willem I werd in 1825 dwars
door het eiland het Boogkanaal aangelegd als vaarverbinding vanuit de Zuiderzee
via Waterland naar Amsterdam (Goudriaankanaal). Het project mislukte al spoedig
en de vaart werd grotendeels gedempt (Oostervaart, Zuidervaart). In 1837 heeft men
aan de westzijde van het eiland een rechthoekige haven aangelegd.
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Met de aanleg van de Afsluitdijk (1932) verdween voor Marken het belang van
de visserij. Wel werd toen de eerste bebouwing buiten de werven mogelijk en dit
geschiedde bij de Kets. Na de Tweede
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Wereldoorlog zijn kleine wijken gebouwd ten noorden van de haven en aan de
noordoostzijde van het eiland. Op 17 oktober 1957 werd de verbindingsdijk van
Marken met het vasteland gesloten. Aan de noordzijde van Marken strekt zich een
stuk van een dam uit die bedoeld was voor de - uiteindelijk niet uitgevoerde - polder
Markerwaard. Vanwege de klederdracht trok het protestantse Marken vanaf circa
1875 belangstelling van kunstschilders, waarna het eiland zich in combinatie met
Volendam tot een internationale toeristische trekpleister heeft ontwikkeld. Het hele
eiland is een beschermd gezicht.
De Herv. kerk (tegenover Kerkbuurt 8) is een driebeukige pseudobasilicale kerk
met een driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde
spits. De kerk verrees in 1903-'04 in late neorenaissance-stijl naar een ontwerp uit
1896 van A.H.L. Kups. In de toren hangt een door Joannes van Trier gegoten klok
(1647).
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf op vier gietijzeren zuilen
(firma G. Wispelwey & Co.); de zijbeuken hebben een vlak plafond. Tot de inventaris
behoren een preekstoel en lessenaar (beide derde kwart 17de eeuw), drie koperen
kronen (17de eeuw) en een koperen doopboog met zwaan (18de eeuw). Er zijn
scheepsmodellen van twee haringbuizen (circa 1600 en 1890), een stoomlogger (circa
1943), een botter (1957) en een ansjovisvlet (1959).
De voorm. pastorie (Kerkbuurt 7) is een diep huis uit 1840 met een zonnewijzer
in de top van de schoudergevel.
Het voorm. ziekenhuis (Buurterstraat 43-44) is een tweelaags pand met een
buitengewoon hoge onderbouw, waarvan de bel-etage bereikbaar is via hoge
buitentrappen. Dit ziekenhuis in traditionalistische vormen werd in 1931 gebouwd
naar ontwerp van C. Kruyswijk.
Woonhuizen. Karakteristiek voor Marken is de indeling in buurten op terpen of
werven. Te onderscheiden vallen de lage en de verhoogde éénkamerwoningen op de
werf en de aan de rand of buiten de werf deels of geheel op palen geconstrueerde
huizen. Die laatste ontstonden toen de terpen waren volgebouwd. De bebouwing met
voornamelijk vrijstaande houten pandjes met groen of zwart geverfde beplanking
vormt een schilderachtig geheel. Wit geschilderd zijn de kozijnen en de dakranden
met (geschulpte) windveren en makelaar. Hoewel de verschijningsvorm weinig is
veranderd, zijn veel huizen inmiddels gerenoveerd, intern verbouwd of samengevoegd.
De Kerkbuurt is een van de oudste terpen en heeft een dichte bebouwing. Een
17de-eeuws houtskelet en kapconstructie bezit Kerkbuurt 9 (1602). De topgevel
dateert uit het begin van de 20ste eeuw. In het interieur zijn veel 18de-eeuwse
elementen behouden, waaronder bedsteden en een schouw met aan weerszijden
kasten. Kerkbuurt 158 heeft een vroeg-17de-eeuws houtskelet met geprofileerde
sleutelstukken. Bij het laat-18de-eeuwse huis Kerkbuurt 165 is het houtskelet ouder
dan de stenen plint waarop het pand is opgebouwd. Een dergelijke stenen onderbouw
komt vaak voor bij paalwoningen waarvan de onderbouw met baksteen is
dichtgemaakt, zoals bij Kerkbuurt 5 en 6 (beide eerste helft 19de eeuw) en Kerkbuurt
171-173 (circa 1865). Het op palen geplaatste woningblokje Kerkbuurt 168-170
(circa 1865) heeft men rond 1900 wegens wateroverlast opgevijzeld. Een mooi blokje
geschakelde dwarse huizen vormt Kerkbuurt 1-4. Het in oorsprong 16de-eeuwse en
in de 18de eeuw verbouwde diepe huis Kerkbuurt 28 (gerestaureerd 1968) heeft
rechts een lagere uitbouw. In de voorm. rookhuisjes Kerkbuurt 44-47 is het Marker
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Museum gevestigd. De houten notabelenwoning Kerkbuurt 94-95 (circa 1840) is een
dwars huis op hoge bakstenen plint. Bij de afgeschuinde hoek rust het dak op gesneden
schoren. Achter de dijk bij de haven bevinden zich de Buurten I-IV, die in aanleg
wat ruimer zijn opgezet dan de Kerkbuurt. Hier staan soms ook iets grotere panden
met meerdere woningen onder één dak. Diverse huizen dateren nog uit de 18de eeuw,
de op palen gebouwde huizen zijn vooral uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Voorbeelden hiervan zijn Buurt I 2-4 en in Buurt II de nrs. 1, 23, 24, 26, 27 en 27A.
De paalwoningen Buurt III 1 en 7 hebben rond 1930 een gemetselde onderbouw
gekregen. En ook de woningblokken Buurt IV 1-18, bestaande uit op palen gebouwde
woningen met houtskeletten, hebben inmiddels een hoge bakstenen onderbouw.
Soms kreeg een pand een bakstenen pui of gevel, zoals Buurt I 11 en Buurt II 2.
In de Havenbuurt staan langs de haven voornamelijk vrijstaande vissershuizen
van na de overstroming in 1916. De meeste panden zijn inmiddels verbouwd tot
winkels en café-restaurants. De huizen met een ingang aan de dijk hebben een,
oorspronkelijk op palen gebouwd, achterhuis. Bij een aantal bestaat die constructie
nog, zoals bij het ingrijpend vernieuwde pand Havenbuurt 6 (nu restaurant ‘Land en
Zeezicht’) en bij de dwarse huizen Havenbuurt 21-34 (circa 1917). De panden
Havenbuurt 21-23 hebben dubbele, dwars uitgebouwde achterhuizen op palen. Bij
andere dwarse huizen, zoals Havenbuurt 8-10 en 19-20 (beide in opzet tweede helft
19de eeuw), zijn de palen deels of geheel vervangen door een houten onderbouw.
In de vrij dicht bebouwde buurt de Kets zijn de diverse bouwtypen ook herkenbaar.
Karakteristiek zijn Kets 4, 6, 8 en 9 en in het verlengde Kets 10, een van de laatste
in uiterlijk authentieke staat. In het verlengde aan elkaar gebouwde diepe huizen op
palen zijn Kets 21-26 (18de eeuw, verbouwd tweede helft 19de eeuw) en Kets 27-33
(tweede helft 19de eeuw). Bij deze groep huizen heeft men de palenconstructie rond
1930 vervangen door een bakstenen onderbouw. Kets 25 vormde een onderdeel van
de werf ‘Fort’. De tuinen waren vroeger als bleekvelden in gebruik.
Aan de zuidzijde van het dorp bevinden

Marken, Kerkbuurt
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Marken, Grotewerf

zich nog vier werven die in het polderlandschap opvallen als dichtbebouwde eilandjes
met houten woningen. De meeste huizen stammen uit de 18de-eeuw en zijn in de
tweede helft van de 19de eeuw verbouwd. Vaak zijn ze eind 20ste eeuw bij elkaar
getrokken en ingrijpend gerenoveerd. De meest oorspronkelijke werf is de Grotewerf.
Karakteristiek zijn hier Grotewerf 2-3, 7-8, 10-11, 13, 18 en 21-22. Nabij de zuidelijke
dijk ligt de Rozenwerf. Het pand Rozenwerf 1-2 heeft een uitkragend houten voorschot
met geschulpte windveren. De plint en het achterste deel van het voorhuis zijn van
baksteen. Ook Rozenwerf 13 heeft een in baksteen onderkelderd achterhuis. Meer
westelijk bevindt zich de Wittewerf. Wittewerf 1 vormt een geheel met Wittewerf 14.
Beide hebben topgevels met geschulpte windveren; zo ook Wittewerf 2-3. Tegen de
werfhelling staat het bakstenen huis Wittewerf 24. De kleinste werf is de meer oostelijk
gelegen Moeniswerf. Het ingekorte huis Moeniswerf 6 werd ten dele in baksteen
vernieuwd en heeft een voorschot met geschulpte windveren.
Opmerkelijk is het beperkte aantal bakstenen huizen. Vaak zijn dit panden met
een bijzondere status. Van Het Gebouw (Kerkbuurt 15) werd in 1892 de eerste steen
gelegd door mevrouw Toorenbeek-Buning. De voorm. Geref. pastorie Kerkbuurt
138 is een blokvormig

Marken, Vuurtoren

stenen pand uit 1890. Hotel-restaurant ‘De Jong’, Buurt II 15, kwam in 1897 tot
stand als tweelaags blokvormig pand met neorenaissance-details. Op de werfhelling
vlakbij staan de diepe stenen huizen Buurt II 29 en 30.
Boerderijen. Van de beperkte agrarische nijverheid resteren onder meer aan de
achterzijde van Kerkbuurt 140 (18de eeuw) een lage stenen stal en een hoge houten
kapberg (begin 20ste eeuw). Achter Rozenwerf 11-12 staat een hoge kapschuur (18de
eeuw, verbouwd tweede helft 19de eeuw). Een deels houten, deels stenen T-vormige
schuur staat bij Zereiderpad 8 en 10 (1850).
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De vuurtoren (Vuurtoren 1), op de oostpunt van het eiland, verrees in 1839 naar
plannen van J. Valk op het fundament van een vuurtoren uit 1700. Daarvan resteert
ook een gevelsteen met wapens, dolfijnen en opschrift. De wit gepleisterde ronde
conische romp van vier verdiepingen wordt bekroond door een balustrade en een in
1901 vernieuwd lichthuis met koepel. Markant zijn de aangebouwde tweelaagse
machinekamer (1919) en de later toegevoegde wachterswoning (circa 1930).
De stalen ijsbrekers vóór de dijk bij de Rozewerf aan de zuidzijde van het eiland
heeft men in 1872 geplaatst ter beveiliging tegen kruiend ijs.
Bruggen. Voorbeelden van de vijf houten ophaalbruggen in Marken zijn de
Wilhelminabrug (bij Kerkbuurt 168; circa 1850) en de recent vernieuwde Maximabrug
(bij Kerkbuurt 15).
Het trafohuisje (Buurterstraat 18), een torenvormig gebouw uit circa 1930, is
vermoedelijk ontworpen door J.B. van Loghem.
De Alg. begraafplaats (bij Buurterstraat 46) werd in 1845 aangelegd op de
omgrachte werf Altena, waarvan de bewoning in 1808 door brand was verwoest. Het
heeft een gedeelte met eenvoudige gietijzeren palen voorzien van grafnummers.

Markenbinnen
(gemeente Graft-De Rijp)
Dorp ontstaan in de late middeleeuwen als veenontginning vanuit Uitgeest in een
omdijkte polder, de Marker- en Oostwouderpolder, in de Starnmeer. Rond 1644 werd
de Markervaart, de westelijke ringvaart van de kort daarop drooggelegde Starnmeer
gegraven, waardoor de Markerpolder van de Oostwouderpolder gescheiden raakten.
Markenbinnen kwam aan de oostzijde van deze ringvaart te liggen, in de zuidpunt
van de Starnmeerpolder.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 43) is een driezijdig gesloten zaalkerk met
rondboogvensters, aan de voet uitkragende steunberen en een gepleisterde façade
met houten torentje. Deze kerk verving in 1704 een laat-middeleeuwse kapel. In de
toren hangt een door Arent van der Put gegoten klok (1620).
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De openbare lagere school (Dorpsstraat 39), is een eenklassige school met
onderwijzerswoning, gebouwd rond 1905 in neorenaissance-stijl.
Het voorm. fort bij Marken-Binnen (Markervaart ong.) behoorde tot de Stelling
van Amsterdam en verdedigde het acces van de Markervaart. Het omgrachte aardwerk
werd in 1890 aangelegd en in 1905-'06 volgde de bouw van het langgerekte bomvrije
hoofdgebouw met daarvoor een bomvrij frontgebouw met uitkijkpost en twee
vrijstaande hefkoepelgebouwen. Bij het fort staan verder een fortwachterswoning en
een nevenbatterij (1906).
Het voorm. polderhuis van de polder Starnmeer en Kamerhop (Starnmeerdijk
21), gelegen ten oosten van Markenbinnen, is een tegen de dijk gebouwd herenhuis
dat vanouds tevens een uitspanning was. Terzijde staat een houten aanbouw met
dakbalustrade. Een grote gevelsteen vermeldt de bouw van het polderhuis in 1787
en de namen van het toenmalige polderbestuur. De grote vergaderzaal heeft een
18de-eeuwse betimmering en een betegelde schouw met een in stucwerk in Lodewijk
XVI-stijl gedecoreerde schoorsteenmantel.

Medemblik
Stad, ontstaan in de eerste helft van de 8ste eeuw op een vanaf Abbekerk lopende
kreekrug. Bij de huidige Kerksteeg en Oostersteeg ontwikkelde zich op de kreekrug
een langgerekte woonterp met ten noorden daarvan de tot Oude Haven afgedamde
kreekrest de Middenleek, die de stad haar naam gaf. De eerste vermelding
(Medemolaca) dateert uit 985. De dam in de Oude Haven bevond zich ter plaatse
van het huidige plein voor het raadhuis. De bebouwing ten noorden van de Oude
Haven verdween door het opdringende water en door de in de 13de eeuw daartegen
aangelegde Westfriese Omringdijk. Aan de zuidzijde van de havenmond liet graaf
Floris V in 1288 de dwangburcht
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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

kasteel Radboud (p. 425)
Herv. kerk (p. 426)
Synagoge (p. 427)
R.K. St.-Martinuskerk (p. 427)
Doopsgez. kerk (p. 427)
Evang. Luth. kerk (p. 427)
(Geref.) Rehobothkerk (p. 427)
Weeshuis (p. 427)
Waag (p. 427)
Koggehuis (p. 427)
Landswerf (p. 427)
Postkantoor (p. 428)
Stadhuis (p. 428)
openbare lagere school Breedstraat (p. 428)
R.K. lagere Mariaschool (p. 428)
openbare lagere Graaf Florisschool (p. 428)
vrijwoningen Heerensteeg (p. 429)
hotel Wapen van Medemblik (p. 429)
hotel West (p. 429)
Station (p. 429)
Havengebouwtje (p. 429)
windmolen De Herder (p. 429)
gemaal Lely (p. 429)
Isr. begraafplaats (p. 430)
R.K. begraafplaats (p. 430)

Radboud bouwen. Het jaar daarop verleende hij stadsrechten aan Medemblik. De
handel concentreerde zich aan de Breedstraat en de haaks daarop gelegen Nieuwstraat
(oorspronkelijk een dwarsgracht), met als zuidelijke stadsgrens het Achterom en het
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Gedempte Achterom. Aan de eerste bloeiperiode kwam een einde door de plundering
in 1517 door de Zwarte Hoop: de Gelders-Friese bende van Grote Pier. Het herstel
werd belemmerd door een stadsbrand in 1555. Nadat de stad in 1572 Staats was
geworden, volgde een periode van nieuwe bloei en behoorde Medemblik tot de twaalf
kleine stemhebbende steden van Holland. In 1589-'99 werd de Oosterhaven aangelegd
en deze kreeg een omwalling die ook het kasteel omsloot. De Westerhaven en de
Eilandshaven, ook Pekelharinghaven genoemd, volgden in 1631-'32, evenals de
onder leiding van Laurens van Teylingen aangelegde nieuwe omwalling.
Vanaf circa 1650 ging het economisch weer slechter. Voor een korte opleving
zorgde de vestiging van de rijkswerf in 1799, waartoe de Westerhaven werd vergroot
en onder leiding van A.F. Goudriaan tot dok werd omgebouwd. In 1810 kreeg
Medemblik de status van oorlogshaven, maar al in 1822 werden eerst de oorlogsvloot
en de rijkswerf naar Den Helder verplaatst en in 1850 volgde ook het Koninklijk
Instituut voor de Marine. De Oude Haven deed vanaf 1850 geen dienst meer en in
1870 werd de Eilandshaven gedempt. De vestiging van het Rijks Krankzinnigen
Gesticht (1884), de aanleg van de spoorlijn naar Hoorn (1887) en de vestiging van
een stoomconservenfabriek (1906; bij het kasteel) boden enig economisch soelaas.
Een eerste stadsuitbreiding kwam rond 1930 tot stand in de vorm van het Plan
West (Meerlaan e.o.). In 1962 is Medemblik als industriekern aangewezen. In het
zuidwesten heeft men een industrieterrein aangelegd, gevolgd door de
uitbreidingswijken Koggenwijk (1960), Parkwijk (1963) en Randwijk (1965). Terwijl
de visafslag in 1972 is opgeheven, nam het belang van Medemblik als
watersportcentrum zodanig toe dat in 1989 de Eilandshaven opnieuw is uitgegraven.
De havens en het gebied rond de kerk zijn een beschermd stadsgezicht.
Kasteel Radboud (Oudevaartsgat 8) [1] is een omgracht L-vormig kasteel met
ronde hoektoren en twee kleinere vierkante torens. Het werd in 1288 door Floris V
als dwangburcht gesticht. Oorspronkelijk had het de vorm van een vierkante burcht
met ronde hoektorens en een kleine vierkante toren in het midden van elke zijde. Na
de ontmanteling in 1578 kwamen de restanten in 1606 aan de stad. Van 1661 tot
1734 deed de grote zaal dienst als ‘Oosterkerk’. De ruïne werd in 1758 en 1848 steeds
verder gesloopt, waardoor alleen het zuidelijke kwart overbleef. Dat kwam in 1887
aan de Staat. Een ingrijpend herstel en verbouwing tot kantongerecht volgde in de
periode 1890-'97 naar plannen van J.A. van Lokhorst met advies door P.J.H. Cuypers.
De naam kasteel Radboud werd afgeleid van de vermeende 8ste-eeuwse stichter van
Medemblik. Bij de restauratie heeft men de buitenbekleding vernieuwd, de zuidelijk
ronde toren herbouwd en het geheel voorzien van trapgevels en kantelen. Na afbraak
van de bij het kasteel gelegen stoomconservenfabriek (1906, brand 1931) en
omringende bebouwing in 1936 heeft men in 1937 de kasteelgrachten weer
uitgegraven en de contouren van het oorspronkelijke kasteel aangegeven. Bij een
nadere restauratie in 1967 (H. de Lussanet de Sablonière) zijn de laat-19de-eeuwse
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Medemblik, Herv. kerk, plattegrond

ingrepen op grond van nieuwere inzichten gecorrigeerd. Binnen bevinden zich twee
van elders afkomstige laat-gotische schouwen op gebeeldhouwde wangstukken (circa
1450) en een vroeg-renaissancistisch tochtportaal (tweede helft 16de eeuw).
De Herv. kerk (Kerksteeg 6a) [2], oorspronkelijk gewijd aan St. Bonifatius en
later ook aan St. Maarten, is een driebeukige hallenkerk met driezijdige sluitingen.
De forse toren heeft drie geledingen, een houten balustrade en een achtkantige
gemetselde spits met hogels en lantaarn. Een eerste kerk ter plaatse wordt in 1118
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vermeld. Begin 15de eeuw (1404) begon de bouw van de laat-gotische toren met
spitsboognissen en gemetselde spits. De huidige kerk kwam in de 15de eeuw tot
stand, maar had sterk te lijden van de plundering in 1517 en de stadsbrand in 1555.
Het al rond 1525 begonnen bredere noorderzijkoor kwam enige tijd na 1555 gereed;
de geplande verbreding van de zuiderzijbeuk werd niet meer verwezenlijkt. In 1639
heeft men de kerkvloer opgehoogd en in 1658 kreeg de kerk een nieuwe bekapping
en voorzag men de torenspits van een lantaarn met daarin twee klokken van Francois
en Pieter Hemony (1649) en een klok van Everardus Splinter (1636). Hoofdkoor en
noorderzijkoor werden in 1860-'63 gesloopt en vervangen door driezijdige sluitingen.
Ook werd de kerk toen gepleisterd. De herbouw van het zuiderzijkoor en een
inwendige bepleistering volgden in 1902-'04. De toren is gerestaureerd in 1925-'26
(H. van Heeswijk). Restauratie en ontpleistering van de kerk volgden in 1969-'71 en
1991-'93 (Schipper & Zijlstra).
Het in terieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. Op de zuilen
zijn met rolwerk versierde cartouches aangebracht (1602). Tot de inventaris behoren
een met scènes uit de geschiedenis van Judith en Holofernes versierde preekstoel
(circa 1560), een houten koorhek (1572; noordbeuk), een overhuifde herenbank (17de
eeuw) en verder 18de-eeuwse kerkbanken en een koperen memorieplaat voor lord
George Murray († 1760). Het in 1668-'71 door Pieter Backer gebouwde orgel werd
in 1785 door Christoffel Bätz vergroot.
Fraai zijn zes - veelal met kwabornament
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gedecoreerde - gebrandschilderde ramen (1670, 1671, 1681, 1709 en 1904); het
jongste werd gemaakt door atelier Schouten.
De voorm. synagoge (Gedempt Achterom 43) [3] dateert uit 1808 en heeft een
voorgevel met spitsboogvensters en een neoclassicistische ingangspartij. Het gebouw
diende tot 1926 als synagoge. Bij een restauratie in 1980-'82 heeft het de omlijste
ingang herkregen. De deur links naast de gevel voert naar de vrouwengalerij.
De R.K. St.-Martinuskerk (Ridderstraat 5) [4] is een driebeukige basilicale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor, uitgebouwde kapellen en een sacristie. Het
middenschip wordt geflankeerd door een traptoren (rechts) en een toren van vier
geledingen met wimbergen en vierzijdige naaldspits (links). Deze neogotische kerk
kwam in 1901-'03 tot stand naar plannen van Th. Slinger en verving een kerk uit
1830. Het bovendeel van de spits is in 1948 vernieuwd. De tongewelven en de
triomfboog zijn gepolychromeerd door C. Dunselman. Tot de inventaris behoren
kruiswegstaties (1925) van A. Windhausen.
Bij de kerk staan een neoclassicistische pastorie (Ridderstraat 7; circa 1850), een
kosterswoning (Ridderstraat 3; 1904) en het parochiehuis ‘St. Pieter’ (Ridderstraat
9; circa 1904, uitgebreid 1920).
Overige kerken. Omstreeks 1610 als schuurkerk in een diep huis ingebouwd is
de Doopsgez. kerk (Tuinstraat 7) [5], die rond 1860 sterk is gemoderniseerd

Medemblik, Landswerf (1984)

(voorgevel gepleisterd). De voorm. Evang. Luth. kerk (Westerhaven 18) [6] met
naastgelegen pastorie (nr. 19) werd rond 1697 gesticht en is in gebruik geweest tot
1962. Het huidige gepleisterde uiterlijk met eclectische details hoort bij een
verbouwing in 1859. De voorm. (Geref.) Rehobothkerk (Meerlaan 17) [7] is een
kruiskerk met portaal, gebouwd in 1939 naar een traditionalistisch ontwerp van A.T.
Kraan.
Het voorm. weeshuis (Torenstraat 15) [8] werd ingericht in het in 1575 opgeheven
St.-Catharijneconvent, waarvan in het wit gepleisterde en onderkelderde hoofdgebouw
nog delen uit de 15de eeuw dateren (balken met gesneden sleutelstukken). In 1670
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werd het weeshuis aan de Bagijnestraat uitgebreid met het Nieuwe Weeshuis
(armenweeshuis). In 1741 heeft men beide weeshuizen in het oude gebouw
samengevoegd. Een nieuwe ingang in Lodewijk XV-stijl volgde in 1762. In 1785
verrees in sobere Lodewijk XVI-stijl een nieuw hardstenen poortgebouw, voorzien
van een groot reliëf met een voorstelling van weeskinderen en het stadswapen (laatste
mogelijk 19de-eeuws). Na de opheffing van het weeshuis in 1919 volgde in 1923-'25
naar plannen van W.G. Steinmetz de verbouwing tot bejaardentehuis (Huize
Levensavond). Ter plaatse van het inmiddels verdwenen Nieuwe Weeshuis (bij
Bagijnhof 48) kwam een toegangshek te staan met in de smeedijzeren boog de tekst
‘Weeshuis’. Het bejaardentehuis heeft tot 1975 als zodanig dienst gedaan.
De waag (Kaasmarkt 2) [9] is een diep pand met trapgevel uit circa 1630, dat in
1692 als waag werd ingericht. De gevelsteen boven de pui dateert van een verbouwing
in 1773. Bij een restauratie in 1922 heeft men de voorgevel nieuw opgetrokken. De
18de-eeuwse waaginrichting en de waagmeesterscabine zijn bewaard gebleven bij
de verbouwing tot winkel in 1972.
Het Koggehuis (Westerhaven 20) [10] was in oorsprong een dubbel 17de-eeuws
woonhuis dat in 1797 in gebruik werd genomen door het ambacht van de Vier Noorder
Koggen. Bij een ingrijpende verbouwing in 1800 ontstond de huidige sobere gevel
met omlijste ingangspartij, bordestrap en een snijlicht in empire-vormen. De lagere
achtervleugel is deels nog 17de-eeuws.
De voorm. Landswerf (Landswerf 21-58) [11] is een langgerekt drielaags pand
met hoekrisalieten en een middenrisaliet voorzien van een fronton met rijkswapen
en een achtzijdige koepel. De hoekschoorstenen worden bekroond door smeedijzeren
wereldbollen. Dit sobere neoclassicistische gebouw - oorspronkelijk met een doorgang
in het midden - verrees in 1798 naar een plan uit 1796 van Pieter Glavimans, maar
werd na verwoesting door Russische en Engelse troepen (1799) in 1800 herbouwd.
Het diende als hoofdgebouw bij de tot dok verbouwde Westerhaven. In 1827 werd
het naar plannen van T.F. Suys aangepast voor het Koninklijk Instituut voor de
Marine, dat hier tot 1850 gevestigd bleef. In 1884 kwam het gebouw in gebruik als
Rijks Krankzinnigen Gesticht. Van 1922 tot 1967 was het een provinciaal gesticht,
waarna alleen
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het hoofdgebouw overbleef. Dat gebouw is in 1983-'84 verbouwd tot appartementen.
Vlakbij ligt over de Westersingel een brug met smeedijzeren hekken in
jugendstil-vormen (circa 1905).
Het postkantoor (Bagijnhof 12) [12] is een tweelaags pand met directeurswoning,
gebouwd 1910 naar een ontwerp met chaletstijl-elementen en neogotische details
van rijksbouwmeester C.H. Peters.
Het stadhuis (Dam 4) [13] kwam in de huidige vorm tot stand in 1939-'42 op de
plaats van een uit 1548 daterend stadhuis, dat rond 1870 ingrijpend was vernieuwd.
A.J. Kropholler ontwierp een rijzig gebouw met souterrain, bordestrap en forse
trapgevels in de voor hem karakteristieke robuuste traditionalistische vormen met
rationalistische details. De decoraties met schepen (bordestrap) en stadswapen (gevel)
zijn van J. Raedecker; drie gebrandschilderde ramen werden gemaakt door W.
Bogtman. De terugliggende zijvleugel (oorspronkelijk brandweergarage en twee
dienstwoningen) is in de latere stadshuisuitbreidingen opgenomen. Ervoor staat een
door Kropholler ontworpen lantaarn.
Scholen. Vermoedelijk vroeg-19de-eeuws is de later tot woonhuis verbouwde
eenlaagse voorm. openbare lagere school Breedstraat 26 [14]. De R.K. lagere
Mariaschool (Bagijnhof 39) [15] is een tweelaagse

Medemblik, Woonhuis Nieuwstraat 26

school uit 1930 met zes lokalen en expressionistische details. Eveneens tweelaags
en zesklassig is de voorm. openbare lagere Graaf Florisschool (Graaf Florislaan 4)
[16] uit 1931 met aangebouwd gymnastieklokaal.
Woonhuizen. In de binnenstad staan veel diepe huizen met een trapgevel,
doorgaans niet ouder dan het eind van de 16de eeuw. Ook de huizen met gepleisterde
gevels, als Breedstraat 20, 22-24 en Hoogesteeg 1 (gevelstenen), hebben vaak een
oudere (17de-eeuwse) kern. Dat is eveneens het geval bij het later afgewolfde huis
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Oosterhaven 31, waarvan de gevelstenen een klok en allegorieën op Geloof en Hoop
tonen. De oudst bewaard gebleven trapgevel Oosterhaven 39 is met jaartalankers
gedateerd ‘1591’. De rijkste trapgevel is die uit 1613 van Nieuwstraat 26, met hoekof kantblokken en geblokte ontlastingsbogen (gerestaureerd 1953). Rijk en
maniëristisch is ook het naar dit huis overgebrachte ingangspoortje met daarboven
het wapen en de naam van het ambacht van de Vier Noorder Koggen (waarschijnlijk
afkomstig van het in 1797 afgebroken oude Koggehuis). Rond 1640 werden de met
natuurstenen spekbanden versierde huizen Vooreiland 10-12 gebouwd, die wegens
de gevelstenen in het puifries bekend staan als ‘Geloof, Hoop en Liefde’
(gerestaureerd 1977, D. Fledderus). Andere voorbeelden van tweelaagse huizen met
trapgevel uit de eerste helft van de 17de eeuw zijn Oosterhaven 22, 26 en 27,
Nieuwstraat 40 (kantblokken), Vooreiland 15 (gerestaureerd 1981) en de van sobere
trapgevels voorziene huizen Westerhaven 10-14. Voorbeelden van diepe
eenlaagspanden met een trapgevel zijn Achterom 32, 34, Bagijnhof 44, Nieuwstraat
58 en 65. Het einde van de bloeiperiode van Medemblik wordt gesymboliseerd door
het laatmaniëristische pand Oosterhaven 44, dat ook als pakhuis voor de W.I.C.
dienst deed. De gesneden puibalk van de schoudergevel is gedateerd ‘1656’. Mogelijk
nog uit circa 1630 dateert de schoudergevel van het eenlaagspand Tuinstraat 24 met
hoekpilasters voorzien van schroefvormige pinakels.
In de 18de eeuw (ver)bouwde men slechts enkele diepe huizen. Zo kreeg het in
de kern 17de-eeuwse huis Vooreiland 22 in opdracht van burgemeester, houtkoopman
en reder Thames Veen in 1728 een fraaie nieuwe gevel in Lodewijk XIV-stijl met
asymmetrisch pronkrisaliet, oeil-de-boeufvensters en een gepleisterde lijstgevel met
klokvormig middendeel (gerestaureerd 1991, P.W. Vlaming). Bagijnhof 19 en
Westerhaven 1 hebben 18de-eeuwse klokgevels; de klokgevel van Nieuwstraat 68
(1783) vertoont Lodewijk XV-details (kuif en hoekvoluten). Achterom 21 is een
voorbeeld van een 18de-eeuws eenlaagspand met werkplaats, mogelijk een
molenmakerswerkplaats.
Uit 1866 dateert het gepleisterde tweelaagse middenganghuis Vooreiland 2 met
balkon en rijke eclectische vormen. Met dit huis vergelijkbare vensterkuifstukken
bezit de voorm. burgemeesterswoning Oosterhaven 30 (circa 1865, kern 17de eeuw).
Niet gepleisterd maar wel voorzien van eclectische wenkbrauwen is het herenhuis
Nieuwstraat 70 (circa 1870). Eclectische elementen vertonen ook de met winkelpuien
uitgeruste diepe panden Nieuwstraat 45 (circa 1880) en Oosterhaven 9 (circa 1890).
Het winkelpand Nieuwstraat 6 (circa 1915) en het aangrenzende smallere winkelpand
Nieuwstraat 8 (circa 1910) met jugendstil-details zijn samen in gebruik als
Bakkerijmuseum. Uit de
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jaren twintig dateren het dubbele huis Vooreiland 13-14 (1921) met expressionistische
details, het volkswoningbouwcomplex Koningshof 1-11 (circa 1925) en de voor de
opzichter van de Zuiderzeewerken in het district gebouwde houten dienstwoning
Overtoom 21 (1927-'28).
De vrijwoningen Heerensteeg 2-12 [17], een rij wit gepleisterde eenlaagse
woningen, werden in de 18de eeuw gebouwd voor weduwen en beheerd door de
gasthuisvoogden.
De boerderij Westerhaven 26 is een van de weinige bewaard gebleven
stadsboerderijen. De stolp ligt achter het verhoogde voorhuis, waarvan de gepleisterde
gevel uit 1851 dateert.
Horeca. Het hotel Wapen van Medemblik (Oosterhaven 1) [18] is een blokvormig
pand met een mogelijk 18de-eeuwse kern. Het huidige aanzien kreeg het rond 1850.
Het voorm. Hotel West (Meerlaan 1) [19] werd rond 1938 gebouwd met als accent
een hogere hoektravee.
Het voorm. station (Dam 1-2) [20] werd in 1886-'87 gebouwd voor de
Locaalspoorwegmaatschappij ‘Hollands Noorderkwartier’ aan de lijn
Hoorn-Medemblik. Dit door A.J. Krieger met neorenaissance-details ontworpen
langwerpige station bestaat uit een eenlaagse vleugel en een hoger bouwdeel met
dienstwoningen.
Het havengebouwtje (Oosterhaven ong.) [21] is een klein kantoorpand uit circa
1935. Vlakbij bevinden zich een rond 1960 vernieuwde ophaalbrug en een in 1878
door notaris C. Donker geschonken grote ronde barometer op gietijzeren paal
(Kaasmarkt ong.; gerestaureerd 1929 en 1995).
Windmolen ‘De Herder’ (Westerdijk ong.) [22] is een achtkantige stellingmolen
uit 1695 met een met riet gedekte bovenbouw en kap. De molen is hier in 1990
herplaatst.
Het stoomgemaal ‘De Vier Noorder Koggen’ (Oosterdijk 4) werd in 1869 in
eclectische vormen gebouwd ter vervanging van veertien poldermolens. Het
middengedeelte met werkplaats wordt geflankeerd door lagere bouwdelen voor twee
afzonderlijke stoomgemalen die het water van de Kleine Vliet opvoerden naar de
sluiskolk. In de Oosterdijk zit een spuisluis uit 1893 met drie openingen voor de
lozing van het water op het IJsselmeer. Naast het oude gemaal verrees in 1907 met
rationalistische details en kantelen een tweede gemaal, bestaande uit een machinehuis
en een lager ketelhuis met schoorsteenpijp. Het in 1939 geëlektrificeerde gemaal is
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tot 1977 in bedrijf geweest en vormt sinds 1985 een stoommachinemuseum
(gerestaureerd 2004). Tot de inventaris

Medemblik, Stoomgemaal De Vier Noorder Koggen

behoren vier centrifugaalpompen uit 1897 van W.H. Allenson & Co te Bedford
(Engeland) met elektromotoren uit 1940. In het gedeelte uit 1907 staan een
stoommachine van Backer & Rueb (1924) en een centrifugaalpomp, fabrikaat Louis
Smulders (1907). In het ketelhuis bevinden zich twee ketels van Machinefabriek
‘Breda’ (1926).
De sluis tussen Westergracht en Westfriesche Vaart (Westerdijk ong.) werd in
1929 aangelegd. Uit die tijd dateert ook de stalen ophaalbrug in de spoorlijn.
Het gemaal Lely (Zuiderdijkweg 22, gemeente Wieringermeer) [23] is een
monumentaal wit gepleisterd pand, gebouwd in 1928-'30 met blokvormige volumes
in functionalistische stijl naar ontwerp van D. Roosenburg. Het gemaal kwam tot
stand ten behoeve van de droogmaking van de Wieringermeer en ligt daarom aan de
samenkomst van drie kanalen. De droogmaking werd voltooid met elektromotoren
en centrifugaalpompen geleverd door Werkspoor Amsterdam in samenwerking met
de N.V. Elektrotechnische Industrie, voorheen W. Smit te Slikkerveer. Eveneens
wit, maar dan traditionalistisch van vorm, zijn de door M.J. Granpré Molière
ontworpen dienstwoningen (Zuiderdijkweg 18-20; 1929).
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Het garnizoensmonument (Breedstraat ong.) naar ontwerp van N.H. Benninga &
F.J. Ruyter werd in 1940 opgericht ter herinnering aan het in Medemblik in 1939-'40
gelegerde garnizoen.
Begraafplaatsen. In 1765 gesticht is de Isr. begraafplaats (Bangert ong.) [24],
waarvan de grafstenen in 1985 zijn gerestaureerd. De R.K. begraafplaats (Westerdijk
ong.) [25], gesticht in 1871, heeft een ingangspartij met neogotische hekpijlers naar
ontwerp van A.C. Bleijs. Er is een hardstenen grafkruis voor de priestergraven van
onder meer pastoor W.C. Boers († 1910). De rond 1890 aangelegde Alg. begraafplaats
(Compagniesingel ong.) heeft een gietijzeren hek uit die tijd en een traditionalistische
aula (circa 1950). Interessant is het grafteken in de vorm van een zuil op postament
voor J.C. Pilaar (circa 1910).

Middelie
(gemeente Zeevang)
Dorp, ontstaan eind 12de eeuw als veenontginning in de Polder Zeevang en voor het
eerst vermeld in 1277. Dit langgerekte, later wat dichter bebouwde, lintdorp kreeg
na de Tweede Wereldoorlog aan de zuidzijde langs de Zijvend enige bebouwing,
waardoor de bebouwing zich tot het gehucht Axwijk uitstrekt.
De Doopsgez. vermaning (Middelie 79), een zaalkerk met rondboogvensters en
sober rondboogfries, kwam in 1899 tot stand ter vervanging van een houten kerk.
De voorm. pastorie (Middelie 76) is een eclectisch middenganghuis uit 1881.
Woonhuizen. Uit het eind van de 19de eeuw dateert de eenlaagse rentenierswoning
Seevanck (Axwijk 15). Jongere rentenierswoningen zijn Middelie 98 (circa 1905),
met trapgeveltje, en Axwijk 4 (circa 1915).
Boerderijen. De laat-19de-eeuwse boerderij Middelie 42 bestaat uit een houten
stolpwoning met aangebouwd hooihuis. De stolpboerderij Middelie 77 (circa 1900)
heeft een houten bedrijfsgedeelte.
Het trafohuisje (Axwijk 2) werd rond 1920 gebouwd voor de P.E.N., vermoedelijk
naar ontwerp van J.B. van Loghem.
De Alg. begraafplaats (Middelie 97) ligt op de plaats van de Herv. kerk uit 1823
(gesloopt na 1953). In de klokkenstoel hangt een door Pieter Hemony gegoten klok
(1670).

Middenbeemster
(gemeente Beemster)
Dorp gesticht in 1612 als hoofddorp van de nieuwe polder Beemster (1612) op de
kruising van de Middenweg en de Rijperweg. Om het centraal gesitueerde
veemarktterrein bouwde men de Herv. kerk, het Herenhuis (polderhuis, later raadhuis),
een school (verdwenen) en een smederij. In het dorp woonden hoofdzakelijk
middenstanders, rentenierende boeren, enkele notabelen en arbeiders. Middenbeemster
groeide verder in de 19de eeuw, waarbij de bebouwing wat dichter werd. Na de
Tweede Wereldoorlog is het dorp vooral westwaarts uitgebreid en recentelijk ook
in het noordoostelijke kwadrant. Daar staat het op een stolpboerderij geïnspireerde
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nieuwe gemeentehuis (1992-'93, C. de Jong en B. van Langen). Middenbeemster is
een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Middenweg 148) is een zaalkerk voorzien van een ingebouwde
toren van drie geledingen met achtkantige lantaarn en naaldspits. Naar plannen van
Hendrick de Keyser - en met medewerking van Hendrick Jacobsz Staets en Cornelis
Danckerts de Rij - kwam in 1618-'21 de toren tot stand, in 1621-'23 gevolgd door
het schip en in 1626 door de aanbouwen naast de toren. De zandstenen westingang
is uitgevoerd in maniëristische stijl. De torenbekroning met vier uitbouwtjes ontstond
in 1661 naar ontwerp van Pieter Post en werd bij de restauratie in 1950-'59 (C.W.
Royaards) herbouwd. De kerk is verder gerestaureerd in 2004.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. Tot de
17de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel, doophek en banken. Verder zijn er
een epitaaf voor Tobias de Coene († 1618), grafzerken voor Johan van Reygersberg
(† 1693) en diens vrouw Sara van Os († 1703) en een door de firma L. van Dam &
Zn. gebouwd orgel (1908; gerestaureerd 2002).
Het kerkterrein is toegankelijk via een gemetselde boogbrug en een 18de-eeuws
toegangshek tussen 18de-eeuwse, geblokt gepleisterde hekpijlers met natuurstenen
vaasbekroningen, afkomstig van boerderij Vredeveld aan de Volgerweg.
De voorm. pastorie (Middenweg 178) is een dwars eenlaagspand uit 1666, in de
19de eeuw voorzien van een gepleisterde voorgevel met erker. Het pand is nu een
museum voor de schrijfster Betje Wolff. De voorm. kosterij (Middenweg 176; circa
1875) is een eclectisch herenhuis.
De Doopsgez. vermaning (Middenweg 87) werd blijkens de gevelsteen boven de
ingang gebouwd in 1784. Aan de voorzijde bevindt zich onder één dak de oude
pastorie. Links van de kerk staat de nieuwe pastorie (Middenweg 88), een herenhuis
uit 1872.
Het oude raadhuis (Rijperweg 83), het Herenhuis geheten, was vanouds tevens
hotel. Op de plaats van een raadhuis annex herberg uit 1640 kwam in 1826 het huidige
neoclassicistische herenhuis tot stand, voorzien van het gemeentewapen en twee
omlijste ingangspartijen (raadhuis en hotel). Rond 1880 heeft men aan de achterzijde
een bredere vleugel opgetrokken met veranda en balkon.
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Leeghwaterstraat 9) werd in 1916
gebouwd naar een ontwerp met rationalistische elementen van J. Molenaar.
De voorm. M.U.L.O.-school (Leeghwaterstraat 26) is een wit gepleisterd tweelaags
pand met ingangsrisaliet, gebouwd in 1923 naar ontwerp van J. Molenaar.
Woonhuizen. Uit de 18de eeuw dateert het deels onderkelderde en achter
uitgebouwde bakstenen dwarse huis Rijperweg 66. Het zadeldak zit geklemd tussen
houten klokgevels, die zijn voorzien van zijpilasters en een segmentvormige
frontonbekroning. Het interieur bevat een 18de-eeuwse betegelde schouw. Het van
oorsprong 18de-eeuwse, in hout uitgevoerde, tweelaagse diepe huis Rijperweg 68
kreeg rond 1870 een gepleisterde eclectische voorgevel.
Rond die tijd verrezen in eclectische stijl
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Middenbeemster, Herenhuis Middenweg 181

het herenhuis Middelwijk (Schoolstraat 9) en het als pastorie gebruikte en rijker
uitgevoerde herenhuis Middenweg 181 met bijbehorend koetshuis en een brug met
toegangshek. Voorbeelden van rentenierswoningen in eclectische stijl zijn de
middenganghuizen Middenweg 183, 185 (1877) en 188, waarvan de twee
laatstgenoemde een bijbehorende stolpschuur hebben, en verder het middenganghuis
Rijperweg 59, het gesplitste huis Rijperweg 61-63 (1867), het huis Middenweg 130
en het deels houten pand Middenweg 169. De meer bescheiden 19de-eeuwse huizen
zijn vaak geheel of gedeeltelijk van hout, zoals het huis Middenweg 173 met
aangebouwde garage of werkplaats en de rond 't Landje gebouwde eenlaagspanden
Rijperweg 85-89, 91 en 95, deels met een bakstenen voorgevel. Een gepleisterde
voorgevel en een dakkapel met decoratief snijwerk hebben de kleine houten huizen
Rijperweg 71 en 99. De villa Middenweg 137 werd rond 1890 in neorenaissance-stijl
gebouwd. Rijperweg 73 is een karakteristiek voorbeeld van een rond 1910 gebouwd
woonhuis met een betegeld inpandig portiek, een erker en siermetselwerk in de
boogvelden boven de vensters. Het woningblok Rijperweg 77-81 kwam in 1923 tot
stand in expressionistische stijl.
Café ‘Marktzicht’ (Middenweg 165) werd in 1882 in neoclassicistische stijl
gebouwd aan het marktplein. Op het dak liggen platte Friese pannen.
Bij de smederij Middenweg 171, een laag bakstenen pand met houten topgevel,
staat een dubbele houten travalje uit 1744 met pannendak. In de bestrating is een
wielsteen opgenomen.
Boerderijen. De boerderijen in de Beemster, in de regel stolpboerderijen, zijn
veelal gebouwd in baksteen of baksteen en hout. Enkele boerderijen zijn geheel in
hout opgetrokken. Het rijkste voorbeeld is boerderij De Eenhoorn (Middenweg 196),
waarvan het deels onderkelderde bakstenen woongedeelte een hoger opgetrokken
middenpartij met classicistische halsgevel heeft. Deze wordt bekroond door een
segmentvormig fronton met daarop het beeld van een eenhoorn; een cartouche
vermeldt als bouwjaar 1682. In de melkkelder bevindt zich een betegelde schouw.
Bij de boerderij Lepelaar (Middenweg 194) heeft de middenpartij van het bakstenen
woongedeelte een schoudergevel met vazen en bekronend fronton. Gevelstenen tonen
een lepelaar en het jaartal 1683. De opkamer bevat een betegelde wand en op het
houtwerk geschilderde voorstellingen van engeltjes en ploegende boeren. In oorsprong
17de-eeuws is ook de boerderij Tijdverdrijf (Middenweg 50) bij Noordbeemster met
darsdeuren aan de voorzijde. De in de 19de eeuw gepleisterde gevel is in de top
gedateerd 1667.
Uit de 18de eeuw dateert de bakstenen stolphoeve Broedersbouw (Oostdijk 13)
met een dubbel hooivak en darsdeuren aan de voorzijde. De voorgevel heeft een
hogere middenpartij met klokgevel, voorzien van een gevelsteen met de boerderijnaam
en het jaartal 1742. Het interieur uit de bouwtijd is goed behouden met onder meer
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een dubbele tegelschouw. In 1780 (cartouche) ontstond de bakstenen stolphoeve
Poortugal (Westdijk 6) met uitgebouwd bedrijfsgedeelte. De hogere middenpartij
aan de voorzijde heeft een puntgevel met frontonbekroning. Met riet gedekt is de
18de-eeuwse houten stolphoeve Middenweg 105.
In de 19de eeuw werd bij sommige boerderijen een statig herenhuis als
woongedeelte gebouwd, zoals omstreeks 1875 het eclectische herenhuis bij de hoeve
Volgerwijck (Volgerweg 36). Deze is genoemd naar een 17de-eeuwse buitenplaats,
waarvan alleen de gemetselde boogbrug met geblokt gemetselde hekpijlers resteert.
De boerderij Volgerweg

Middenbeemster, Boerderij De Eenhoorn, plattegrond

41 heeft een herenhuis uit circa 1860, de hoeve Mariënheuvel (Volgerweg 79) een
wit gepleisterd eclectisch herenhuis uit circa 1875.
De meeste 19de-eeuwse boerderijen zijn stolpboerderijen met een uitgebouwde
koestal en aan de voorzijde een rechte kroonlijst, al dan niet bekroond door een
(houten) topgevel. Veel na 1870 gebouwde boerderijen hebben een (vooruitstekende)
hogere middenpartij. De met hoeklisenen

Middenbeemster, Boerderij De Eenhoorn
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uitgevoerde hoeve Middenweg 112 (circa 1820) heeft recent een houten tuitgevel
gekregen. Ter linkerzijde bevindt zich een bakstenen aanbouw met tuitgevel, mogelijk
een ouderkamer. Boerderijen met een houten topgevel zijn verder Volgerweg 27,
Kerkzigt (Jisperweg 109) met uitgebouwd woongedeelte en Jisperweg 133 met
geknikt schilddak. De in 1859 gebouwde hoeve De Meerwaarde (Middenweg 189;
gerestaureerd 1984) heeft een bakstenen voorgevel met hoeklisenen en een houten
klokgevel met fronton. Een bakstenen klokgevel bezitten de boerderijen Middenweg
190 en Rijperweg 40. De laatstgenoemde boerderij is deels gepleisterd, heeft
darsdeuren in de voorgevel en een dwars aangebouwde verlengde koestal.
De in oorsprong 17de-eeuwse boerderij Vredenrust (Volgerweg 42) is voorzien
van een 19de-eeuwse sobere neoclassicistische voorgevel met een door een fronton
bekroonde middenpartij, een omlijste ingang en op de schoorsteen een windvaan
met een voorstelling van een walvisvaarder. Binnen bevindt zich een 17de-eeuws
gebeeldhouwd rondboogportiek onder een ovaal venster, waarvan de gebeeldhouwde
omlijsting is versierd met engeltjes. Verder zijn er een geschilderd plafond en resten
van een 19de-eeuwse

Middenbeemster, Boerderij Leeghwater

decoratieve beschildering. Een sobere neoclassicistische voorgevel hebben ook de
boerderijen Rijperweg 32 (1863), Zonnehoek (Middenweg 2; 1869) en Volgerweg
26 (met pilastergeleding). De van oorsprong 17de-eeuwse hoeve Zaandam
(Middenweg 107) bezit eveneens een 19de-eeuwse neoclassicistische voorgevel. De
boerderij Hoogerlust (Jisperweg 103) is voorzien van een hogere middenpartij met
fronton, balkon en zuilenportiek. Van een ouder gebouw ter plaatse is het 18de-eeuwse
toegangshek met geblokte bakstenen hekpijlers behouden, evenals twee gevelstenen
(met afbeelding papiermolen en met het jaartal 1774). Boerderij De Kleine Bijenkorf
(Middenweg 193) heeft een met gesneden windveren omlijste geveltop.
Karakteristieke voorbeelden van boerderijen met een eclectisch gedetailleerde
voorgevel zijn Beemster Wapen (Middenweg 44; 1884), Jisperweg 130, Arbeid Adelt
(Volgerweg 30) en Hovenberg (Jisperweg 19; 1889), alle met (tuin)deuren in de
middenpartij. Een eclectische gevel heeft ook de boerderij Vredeveld (Volgerweg
59) met een brede middenpartij. De Cornelishoeve (Middenweg 33; circa 1880) is
voorzien van siermetselwerk en sierspanten bij de topgevel en de naastgelegen
wagenschuur. Voorbeelden van stolpboerderijen met neorenaissance-details uit circa
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Middenbeemster, Buitenhuis Rustenhoven

1890 zijn Bouwlust (Jisperweg 110), Rijperweg 16, Oostdijk 11 en Mariahoeve
(Middenweg 95); de laatste heeft een uitgebouwde koestal. Voorbeelden van andere
boerderijtypen zijn er ook, zoals Jisperweg 123 met een eclectisch middenganghuis
(circa 1870) en een losse houten stolpschuur. De boerderij Rijperweg 17 ontstond
rond 1890 door verbouwing van een bij een gesloopt herenhuis behorende paardenstal.
Boerderij De Ark van Noach (Westdijk 9) heeft een gedeeltelijk houten woongedeelte
en een aparte brede stolpschuur. In neorenaissancestijl uitgevoerd is de
langhuisboerderij Rijperweg 115 (circa 1890) met uitgebouwde koestal. Begin 20ste
eeuw verrees met een smal voorhuis en een met riet gedekte grote schuur de boerderij
Latenstein (Jisperweg 99). De hoeve Leeghwater (Middenweg 34) heeft een woonhuis
in Nieuw Historiserende stijl (1912) en een laat-19de-eeuwse schuur met uitgebouwde
koestal.
Windmolen ‘De Nachtegaal’ (Hobrederweg 4), ten noorden van Middenbeemster,
is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler, gebouwd in 1704 als korenmolen.
Rustenhoven (Volgerweg 25). Dit ten zuiden van Middenbeemster gelegen
buitenhuis in Lodewijk XV-stijl dateert

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

433
uit 1768 en heeft een pronkrisaliet met alliantiewapens, geblokte hoeklisenen en een
dakkapel met gebogen fronton. Binnen bevinden zich een portaal in Lodewijk XV-stijl
en twee 17de-eeuwse maskersteentjes.
Het voorm. polderhuis (Noorddijk 23), gelegen ten noorden van Middenbeemster,
is een 19de-eeuws wit gepleisterd, sober neoclassicistisch gebouw. Vanaf het dakterras
op het afgeplatte schilddak had men zicht op de poldermolens (verdwenen circa
1890). Een gietijzeren steektrap (circa 1880) tegen de dijk leidt naar het polderhuis.
Verder zijn er een dienstwoning met werkplaats (Noorddijk 22) en een houten
timmerschuur (Noorddijk 21). De laatste diende als reparatiewerkplaats voor de
poldermolens, waarvan onderdelen zijn verwerkt in het houtskelet en de vloeren.
Gemalen. Het voorm. gemaal Noorddijk 19, ten noorden van Middenbeemster,
is in neorenaissance-stijl uitgevoerd in 1885. Uit die tijd stamt ook de naastgelegen
dubbele dienstwoning (Noorddijk 20-20a). Het Jacobus Boumangemaal (Oostdijk
8-9) is in 1962 gebouwd.
Scholen. Voormalige lagere scholen in de Beemsterpolder - alle gebouwd rond
1890 - zijn de tweeklassige school Volgerweg 8 met ingangsrisaliet en aangebouwde
onderwijzerswoning, het schoolgebouw Jisperweg 88 met aangebouwde
onderwijzerswoning en het schoolgebouw Purmerenderweg 24.
Zuivelfabrieken. De rond 1925 ingerichte weegbrug met bedieningshuisje (bij
Jisperweg 144) hoorde oorspronkelijk bij een van de vele zuivelfabrieken die de
Beemster rijk was. Nu resteert alleen zuivelfabriek De Tijd (Rijperweg 19) met
directeurswoning uit circa 1930.
Forten. Aan de zuidzijde van Polder Beemster liggen enkele omgrachte forten
van de Stelling van Amsterdam. De aardwerken werden in 1886-'89 aangelegd, de
verdedigbare aardwerken in 1895. De bomvrije gebouwen van beton kwamen in
1911-'14 tot stand in de vorm van een hoofdgebouw en een hefkoepelgebouw,
onderling verbonden via een poterne. Het hoofdsteunpunt van dit gedeelte van de
stelling was het voorm. fort bij Spijkerboor (Westdijk 46), dat diende ter afsluiting
en verdediging van de Beemsterringvaart. Het heeft een hoofdgebouw van twee
verdiepingen (1911) en een zeer zwaar uitgevoerde pantserkoepel. Verder zijn er
een fortwachterswoning en een schietbaan (circa 1950). Na 1918 diende het
achtereenvolgens als Huis van Bewaring voor militairen, als interneringskamp en
als kamp voor dienstweigeraars. In het fort zijn enkele wandschilderingen uit circa
1920 bewaard gebleven. Van het voorm. fort benoorden Purmerend (Kwadijkerweg
2-8) is het aardwerk uit 1886 in 1895 tot een verdedigbaar aardwerk omgebouwd ter
verdediging van de Beemsterringvaart en enkele wegen. Er zijn bomvrije gebouwen
(1912) en een fortwachterswoning (Kwadijkerweg 2). Het fort is in gebruik als
wijnopslagplaats. Het voorm. fort aan de Nekkerweg (bij Nekkerweg 24) diende ter
afsluiting en verdediging van de Nekkerweg en de Volgerweg. Het heeft bomvrije
gebouwen (1911) en een houten fortwachterswoning (Nekkerweg 24). In 1914 werden
de bomvrije gebouwen voltooid van het voorm. fort aan de Middenweg (bij Zuiddijk
13) - met gepleisterde fortwachterswoning (Zuiddijk 13) - en het voorm. fort aan de
Jisperweg (bij Zuiddijk 4).
Andere onderdelen van de stelling in de Beemster zijn een inundatiesluis (bij
Zuiddijk 14; 1890-'91), een damsluis met boogbrug en dubbele schotbalkensponning
(bij Rijperweg 99; 1899), en een damsluis bij de Jispersloot (Volgerweg ong.; 1914).
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Middenmeer
(gemeente Wieringermeer)
Dorp in de Wieringermeer, gesticht in 1933 aan de oostzijde van de Westfriesche
Vaart en de Wieringerwerfvaart. Dit door M.J. Granpré Molière ontworpen dorp
ontving in 1941 zijn huidige naam. De rechthoekige dorpskern tussen Westfriesche
Vaart en Brugstraat kreeg een centraal gelegen sportterrein, een kerk aan de westpunt
en winkels aan de Brugstraat (westzijde). Langs de Wieringerwerfvaart werd een
industrieterrein ingericht. Na de inundatie in 1945 volgde herbouw en een bescheiden
dorpsuitbreiding

Middenmeer, Geref. kerk

in oostelijke en zuidelijke richting. Alle architectuur is traditionalistisch van vorm.
Kerken. De nu door de Volle Evang. gemeente gebruikte Herv. kerk (Kerkring
1) is een zaalkerk met haaks aangebouwd vergaderlokaal en in de binnenhoek een
rijzige toren met ingesnoerde spits. G. van Hoogevest leidde de bouw in 1933-'34
en het herstel na de oorlog. Ter vervanging van hun door de inundatie verwoeste
voorgangers verrezen de huidige Geref. kerk (Prof. Ter Veenweg 2; 1949, H. Eldering)
- een brede zaalkerk met portaal, kleine geveltoren en glas-in-betonramen - en de in
vorm aan een stolpboerderij verwante vierkante R.K.H. Maria Sterre der Zeekerk
(Brugstraat 30; 1953-'54, A.W.P. Thunissen) met lantaarn en hoekpilonen.
Scholen. De R.K. lagere school (Kerkhoflaan 2), nu ‘Titus Brandsma school’,
werd in 1933 gebouwd naar ontwerp van P.W. Vlaming als een drieklassige school
met aangebouwd portiek. De openbare lagere school (Breestraat 22) is een sobere
gangschool uit 1947. Woonhuizen. Uit de jaren dertig dateren de eenvoudige
eengezinswoningen Torenstraat 7-9 (1933) en Havenstraat 1-26 (1935), de dubbele
middenstandswoningen Breestraat 5-23 (1936), met aangebouwde schuurtjes, en de
vrijstaande woning Sportweg 1 (circa 1935). Naoorlogs is de villa Brugstraat 40
(1946).
Bruggen. Uit 1931 dateren de brug over de Wieringerwerfvaart (bij Brugstraat
2) en de Schagerbrug over de Slotervaart (Schagerweg ong.). Beide zijn stalen
ophaalbruggen in vakwerk met klinknagels.

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

434
Het trafohuisje (Torenstraat 2), een klein rechthoekig gebouw met zadeldak, is in
1941 gebouwd naar ontwerp van J.B. van Loghem.
De garage met werkplaats Prof. Ter Veenweg 63 dateert uit 1946 en bestaat uit
een woonhuis met naastgelegen kantoor en werkplaats.
De telefooncentrale (Breestraat 20) is in 1950 tot stand gekomen met een
hoofdgebouw en een aangebouwd lager dienstgedeelte.
De Alg. begraafplaats (Kerkhoflaan 4), gesticht rond 1935, heeft een - later
vergrote - aula met traditionalistische en functionalistische elementen (circa 1950).
De Westfriese Sluis (bij Groetweg 2), gelegen ten westen van Middenmeer in de
Westfriesche Vaart, is een enkele sluis uit 1931 met basculebrug en slagbomen.

Midwoud, Woonhuis Midwouder Dorpsstraat 19

Midwoud
(gemeente Noorder-Koggenland)
Dorp, ontstaan in de hoge middeleeuwen als veenontginning. Met Twisk en
Lambertschaag maakte het een bescheiden onderdeel uit van de ‘Stede Abbekerk’.
De lintbebouwing heeft na de Tweede Wereldoorlog aan de noordzijde een
aanzienlijke uitbreiding gekregen.
De Herv. kerk (Midwouder Dorpsstraat 15) is een moderne kerk uit 1987, gebouwd
ter plaatse van een in 1984 afgebrande kerk. Van die kerk is de rijzige
neoclassicistische klokkentoren van drie geledingen met houten lantaarn en
ingesnoerde spits uit 1867 naar plannen van A.T. van Wijngaarden behouden. Het
voorm. raadhuis (Midwouder Dorpsstraat 17) is een gepleisterd tweelaags pand met
middenrisaliet en klokkentorentje, gebouwd in 1848 als raadhuis annex openbare
lagere school. Bij een verbouwing rond 1865 is het gebouw verhoogd, gepleisterd
en voorzien van eclectische details. Sinds 1979 wordt het particulier bewoond.
De openbare lagere school ‘D' Oude School’ (Tripkouw 42) is een vierklassige
middengangschool uit circa 1925.
Woonhuizen. De burgemeesterwoning Mariënhof (Midwouder Dorps-
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straat 24; circa 1870) is een fors eclectisch herenhuis voorzien van een flauw hellend
dak met gesneden windveren en een gepleisterd middenrisaliet. Eclectische details
vertoont het herenhuis Midwouder Dorpsstraat 23 (circa 1880). Het rijk gedetailleerde
huis Midwouder Dorpsstraat 19 (circa 1885) heeft een vrouwenbeeld in het hoger
opgetrokken middenrisaliet (erker circa 1910).
De stolpboerderij ‘Jacobshoeve’ (Midwouder Dorpsstraat 28) kwam rond 1875
tot stand met een hoger opgetrokken middenrisaliet voorzien van vensters met
eclectische wenkbrauwen.

Monnickendam vanuit het zuiden

Monnickendam
(gemeente Waterland)
Stad, ontstaan bij de afdamming van de veenstroom de Leek. Ter ontginning van het
gebied Monnikenbroek werd deze dam (met sluis) kort na 1240 samen met een
aansluitende zeedijk aangelegd door monniken van het Friese norbertijnenklooster
Mariëngaarde bij Hallum (Fr). Deze monniken hadden in 1235 te Marken een uithof
gesticht. De eerste bebouwing vormde zich langs de zeedijk (Noordeinde en
Zuideinde). In 1282 werd het gebied bezit van graaf Floris V. Nadat de plaats
tolvrijheid kreeg in 1340, verhief graaf Willem V Monnickendam in 1356 tot stad.
De oudste kern werd begrensd door de Oude Zijds Burgwal, de Kermergracht en de
Niesenoortsburgwal. Ten westen daarvan lag het terrein van het klooster Galilea. In
1356 volgde tussen stad en klooster een eerste uitbreiding naar het zuiden, omsloten
door een verlenging van de Oude Zijds Burgwal en verder de Lindengracht en de
Fluwelen Burgwal. Bij de toen ontstane driesprong Noordeinde,
Middendam-Zuideinde en Kerkstraat werd een parochiekerk gesticht (daarvan resteert
de Speeltoren). Na afsluiting van de Purmer Ee met de Nieuwendam (1402) volgde
in 1404 een verdere zuidelijke uitbreiding tot aan de Zuidervesting, waardoor het
klooster binnen de stad werd gebracht. Daar begon men met de bouw van de huidige
Grote Kerk.
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Na de inname door de Kennemers in 1426 heeft men de stad ommuurd.
Verwoestend

Monnickendam, Binnenstad

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.-Nicolaaskerk (p. 436)
Speeltoren (p. 436)
Doopsgez. vermaning (p. 436)
Evang. Luth. kerk (p. 436)
R.K.H.H. Nicolaas en Antoniuskerk (p. 436)
Geref. kerk (p. 436)
Synagoge (p. 436)
Burgerweeshuis (p. 437)
R.K. weeshuis (p. 437)
Herv. rusthuis (p. 437)
Waag (p. 437)
Gemeenlandshuis van Waterland (p. 438)
Nieuwe Doelen (p. 438)
Stadhuis (p. 438)
Jan Nieuwenhuizen Nutsbewaarschool (p. 438)
Postkantoor (p. 438)
gebouw Hulpbetoon (p. 440)
Middeldammersluis (p. 440)
Grafelijkheidssluis (p. 440)
Isr. begraafplaats (p. 440)
Alg. begraafplaats (p. 440)
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waren de stadsbranden van 1499 en 1513. In 1572 werd Monnickendam Staats en
door de blokkade van Amsterdam (tot 1578) was er een kortstondige hoogconjunctuur.
Aan de westzijde ontstond een uitbreiding en de stad werd omsloten door nieuwe
vestingwerken. Monnickendam werd echter al snel definitief door Amsterdam
overvleugeld en daardoor bleef dit westelijke eiland lange tijd onbebouwd. In 1661
groef men een trekvaart naar Amsterdam, maar door de teruglopende economie had
Monnickendam in de 18de eeuw
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slechts een beperkt regionaal belang. Met de drooglegging van het Monnickenmeer
(1863) en dankzij de stoomtramverbinding Amsterdam-Hoorn (1888-1955) kwam
daar enige verandering in.
De stad leed ernstige schade bij de overstroming van 1916, waarna een
dijkverhoging van het Zuideinde volgde. Vanaf 1900 raakte het westelijke eiland
gaandeweg bebouwd en rond 1920 verrezen de eerste woningen ten zuiden van de
stadswallen. Het belang van de scheepsbouw (jachten) nam toe, maar de bescheiden
vissersvloot verdween na 1932. Vanaf 1959 is de stad aan de zuidzijde flink
uitgebreid, rond 1990 gevolgd door een tweede schil (Rings Hemmer en Mark Gouw).
Daarmee is Monnickendam gaan behoren tot het forensengebied van Amsterdam.
De binnenstad bleef overwegend gaaf behouden en is een beschermd stadsgezicht.
De (Herv.) Grote of St.-Nicolaaskerk (Zarken 2) [1] is een driebeukige hallenkerk
met driezijdig gesloten middenkoor, dakruiter en een zware toren van twee geledingen
met balustrade en ingesnoerde spits. Ter plaatse van het huidige middenschip en de
zuidbeuk werd begin 15de eeuw een eerste, tweebeukige kerk gesticht. Rond 1450
kwam het driebeukige laat-gotische koor gereed met een noordportaal en een sacristie
aan de zuidzijde (gesloopt 1867, gereconstrueerd 1969). De noorderzijbeuk met het
(westelijke) noordportaal volgde omstreeks 1500. Tussen 1520 en 1550 verrees de
laat-gotische toren met speklagen van Gobertangesteen en zandstenen details (bedoeld
voor beelden). De twee traveeën tussen toren en schip werden later voltooid, eerst
bij de noordbeuk, vervolgens bij het middenschip en in 1644 bij de zuidbeuk. In 1640
kregen de torenomgangen zandstenen balustraden en heeft men de torenspits
vernieuwd. De in 1944-'49 en in 1998 gerestaureerde toren bevat een door Everardus
Splinter gegoten klok (1641). Bij de restauratie van de kerk in 1959-'60 zijn de
venstertraceringen en dakruiter gereconstrueerd.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken op
natuurstenen zuilen met koolbladkapitelen en aan de westzijde op gepleisterde
bakstenen kolommen met imitatievoegen. Tot de inventaris behoren een achtzijdige
gotische doopvont (15de eeuw), een houten koorhek met vroege renaissance-vormen
(1562-'63) en een uit Winschoten afkomstige preekstoel (1695; klankbordbekroning
eind 18de eeuw). Verder zijn er een doophek (1655), twee koperen lessenaars, een
koperen doopboog, een negental koperen kronen en verschillende heren- en
kerkbanken (alles midden 17de eeuw). Met behoud van enig ouder pijpwerk bouwde
J.M. Gerstenhauer het orgel (1780). De kerk bevat een zerkenvloer, met bij de
zuidingang een altaarsteen. Voor de oprichter van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, ds. Jan Nieuwenhuizen († 1806), is er een epitaaf (ontwerp J. Kuyper,
uitvoering C. en J.F. Sigault).
De pastorie (Zarken 6) is een diep pand uit 1623 met een trapgevel voorzien van
een inzwenkend topje met obelisk. De onderpui is 18de-eeuws. In 1755 heeft men
het dwarse buurpand erbij getrokken. Tussen de twee noordportalen verrees in 1626
een kosterswoning (Zarken 2) met afgeknotte tuitgevel en maniëristische details.
De Speeltoren (Noordeinde 2) [2] werd begin 16de eeuw gebouwd tegen de later verdwenen - restanten van een bij de stadsbranden van 1499 en 1513 verwoeste
middeleeuwse kerk. Deze toren van drie geledingen kreeg in 1591-'92 een afsluiting
met rondboogfries en balustrade, alsmede een maniëristische achtzijdige houten
lantaarn. Naast een door Thomas Both gegoten uurklok (1591) en een halfuurslagklok
van Pieter II van den Gheyn (1595) bevat deze lantaarn een carillon met vijftien
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klokken van Pieter II van den Gheyn (1596) en één van Antoni Wilkes (1663). Aan
de zuidzijde heeft de bovenste torengeleding een houten uitbouwtje met beweegbare
ruiters en een beeld van de Faam (eind 16de eeuw). De toren is gerestaureerd in
1926-'29 (A.A. Kok) en in 2004. De Speeltoren was onderdeel van het naastgelegen
oude stadhuis (Noordeinde 4), dat hier vanaf circa 1500 was gevestigd. Van een
verbouwing in 1658 resteert een zandstenen ingangspoortje. De huidige gevel met
Lodewijk XV-details is midden 18de eeuw tot stand gekomen. Het gebouw diende
van 1814 tot 1978 als politiebureau. Bij een ingrijpende renovatie in 1920 heeft men
een wapensteen in Lodewijk XV-stijl (circa 1756) ingemetseld, afkomstig van de in
1888 gesloopte Noordereinderpoort. Sinds 1981 dient het gebouw als museum van
de Vereniging Oud Monnickendam.
De Doopsgez. vermaning (Weezenland 1) [3] is een 17de-eeuwse zaalkerk met
houtskelet. Vermoedelijk had het gebouw eerst houten wanden, die later in steen zijn
herbouwd. De neoclassicistische voorgevel met omlijste ingang en fronton dateert
uit circa 1840. Het met een houten tongewelf gedekte interieur bevat een door H.
Knipscheer gebouwd orgel (1869).
De Evang. Luth. kerk (Zuideinde 39) [4] is een zaalkerk met tuitgevel en portaal,
gebouwd in het derde kwart van de 18de eeuw en gewijzigd rond 1838. De voorhof
wordt afgesloten door een ijzeren hek (1840). Het interieur heeft een houten tongewelf
en bevat een grotendeels 18de-eeuwse inventaris met een door J.M. Gerstenhauer
gebouwd orgel (1782; uitgebreid 1836, L. van den Brink).
De R.K. H.H. Nicolaas en Antoniuskerk (Noordeinde 19) [5] is een basilicale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met
ingesnoerde spits. Deze neogotische kerk verrees in 1898-1900 naar plannen van
J.H. Tonnaer (gerestaureerd 1987). De kerk heeft stenen gewelven en in het koor
bevinden zich schilderingen. Een mozaïek memoreert de behouden thuiskomst van
de in 1940-'45 in Duitsland tewerkgestelden (1952, A. Molkenboer).
De voorm. Geref. kerk (Schoolstraat 2) [6], een eclectische zaalkerk uit 1894, is
nu als woning met praktijkruimte in gebruik. De voorgevel is gedecoreerd met
gepleisterde boogfriezen en pilasters en heeft een betegeld open portaal.
De voorm. synagoge (Nieuwe Steeg ong.) [7] is een blokvormig pand met plat
dak, waarvan de gevels zijn gedecoreerd met natuurstenen speklagen en strekken.
Deze synagoge werd in 1894 (5654) achter het huis Havenstraat 1 gebouwd naar
plannen van E.M. Rood, ter plaatse van een in 1818 opgerichte synagoge. Het
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Monnickendam, (Herv.) Grote of St.-Nicolaaskerk, plattegrond

Monnickendam, (Herv.) Grote of St.-Nicolaaskerk (2000)

gebouw heeft zijn functie behouden tot 1932.
Het voorm. burgerweeshuis (Weezenland 16) [8] werd na verbouwing in 1638
(jaartalankers) gevestigd in het 16de-eeuwse pesthuis. Daarbij zijn de oude balklagen
met gotische sleutelstukken en maskerconsoles behouden. Naast dit dwarse pand
met hoog zadeldak en vensters met glas-in-lood (gereconstrueerd rond 1920) staat
een diepe vleugel met tuitgevel.
Het voorm. R.K. weeshuis (Noordeinde 20) [9] werd in 1837 ondergebracht in
een woonhuis uit circa 1820. In 1937 is het gebouw een clubhuis geworden.
Het voorm. Herv. rusthuis (Kerkstraat 33) [10] is een tweelaags pand met brede
sobere neoclassicistische lijstgevel, gebouwd in 1856 als oudemannen- en
vrouwenhuis. Van 1974 tot 1994 was hier een gezinsvervangend tehuis gehuisvest
en kreeg het pand met houten letters het opschrift ‘De Vriendschap’ met het jaartal
‘1856’.
Verdedigingswerken. Rond 1575 kreeg Monnickendam naar plannen van Adriaen
Anthonisz vestingwerken in de vorm van vier bastions en een uitspringende courtine.
De bestaande poorten met aansluitend muurwerk bleven vooralsnog behouden, maar
de rest van de stadsmuur werd grotendeels gesloopt. Van de 15de-eeuwse stadsmuur
is nu alleen nog een restant aanwezig bij Niesenoortsburgwal 38. De wallen, grachten
en diverse bolwerken zijn in de 19de eeuw vergraven, maar in grote lijnen nog wel
herkenbaar bij de Niesenoortburgwal, Zuidervesting, Bolwerk- en Noordervesting.
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De voorm. waag (Middendam 7) [11] is een tweelaags pand met halsgevel en aan
de havenzijde een lange gevel met dakerker. Het huidige classicistische pand verrees
in 1669 ter plaatse van een door brand verwoeste waag. De met dorische pilasters
gelede verdieping deed dienst als vergaderplaats van de schutterij. Topgevel en
dakerker hebben ionische pilasters en een segmentvormig fronton. In de toppen zijn
gevelstenen met de wapens van Monnickendam en Holland aangebracht. Binnen
bevindt zich een tegelschouw met wandbetimmering uit de bouwtijd. De begin 19de
eeuw toegevoegde open dorische galerij met hardstenen zuilen kreeg in 1905 haar
huidige dakvorm. De waag is gerestaureerd in
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Monnickendam, Gemeenlandshuis van Waterland

1904-'05 (J.F.L. Frowein) en in 1988.
Het Gemeenlandshuis van Waterland (Zarken 23) [12] bestaat uit een bouwdeel
uit 1619 met maniëristische band- en rolwerkgevel en een in 1743 toegevoegd
17de-eeuws buurpand met trapgevel. Van 1831 tot 1987 was dit dubbelpand bezit
van het Hoogheemraadschap Waterland. Bij een ingrijpende restauratie in 1908 heeft
men de gevels herbouwd met behoud van de natuurstenen gevelonderdelen. De
gevelsteen met stadswapen komt van de in 1888 gesloopte Noordeinderpoort.
De voorm. Nieuwe Doelen (Zarken 4) [13] werd in 1743 ter plaatse van de oude
doelen gebouwd door timmermansbaas Adriaan Roosendaal als stadsherberg en
onderkomen van de schutterij. Dit tweelaagse diepe pand heeft een omlijste ingang
en een houten kroonlijst in Lodewijk XV-stijl, met in het getoogde middendeel het
stadswapen. Bij de restauratie in 1938 (A.L. Oger) kreeg het gebouw de huidige
dakvorm en heeft men de grote achterzaal gesloopt en een erker aangebouwd.
Het voorm. stadhuis (Noordeinde 5) [14] is een monumentaal drielaags pand in
Lodewijk XV-stijl met hoekpilasters, omlijste ionische ingangspartij en een rijk
versierde lijstgevel met kuifstuk. Het

Monnickendam, Stadhuis

gebouw kwam in 1746 tot stand voor Albert Timmerman en zijn vrouw Maria Bent
ter plaatse van drie oudere huizen. Na aankoop in 1814 door W. Costerus werd het
als stadhuis ingericht en heeft men op de kuif een monnikenbeeld (circa 1658)
geplaatst. Verder kreeg de ingangspartij een nieuwe deur met bovenlicht
(empire-vormen met Minerva-hoofd). Het in 1997-'98 gerestaureerde gebouw bevat
een (trouw)zaal in Lodewijk XV-stijl met stucplafond en goudleerbehang. De voorm.
raadzaal heeft een schoorsteenmantel in Lodewijk XIV-stijl (schilderstuk derde kwart
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17de eeuw) en een Lodewijk XV-stucplafond. Het trappenhuis is gedecoreerd in
Lodewijk XV-stijl. Tot die stijl behoren ook de stucwerkreliëfs van de vier jaargetijden
(derde kwart 18de eeuw) in de gang. Het nieuwe stadhuis naar ontwerp van T. Alberts
& M. van Huut aan de Pierebaan 3 is in 1985 in gebruik genomen.
De voorm. Jan Nieuwenhuizen Nutsbewaarschool (Noordeinde 13) [15] is een
diep pand in neorenaissance-stijl met gebeeldhouwde cartouches in de boogvullingen.
Gebouwd in 1886 door de ‘Vereniging Hulpbetoon’ diende het als bewaarschool tot
1962. Sinds 1999 is het een woonhuis.
Het voorm. postkantoor (Noordeinde 12) [16] is een tweelaags pand uit 1890
met neorenaissance- en rationalistische details. Het gebouw is tot winkel verbouwd
in 1991.
Woonhuizen. De bebouwing bestaat voornamelijk uit vrijstaande diepe huizen.
De tussenliggende druipstrook of steeg heeft men later veelal bebouwd. Achter de
gevels gaan vaak oudere kappen, balklagen of houtskeletten verborgen. Zo is bij
Middendam 3 de voorgevel vernieuwd (circa 1880), maar heeft men inwendig een
vermoedelijk 17de-eeuws houtskelet behouden. Het achterhuis bevat nog een
vroeg-15de-eeuws cachot, dat mogelijk deel uitmaakte van het oude stadhuis. Het
later gepleisterde laat-middeleeuwse huis Gooischekaai 10 heeft een souterrain en
een hoger gelegen ingang met trap. Het houtskelet is voorzien van gotische
sleutelstukken en renaissancistische zwanenhalskorbelen (16de eeuw). Ook het in
1611 door Cornelis Melisz gebouwde huis In de Bonten Os (Noordeinde 26) heeft
een houtskelet met laat-gotische sleutelstukken. De onderpui met gesneden deurkalf
hoort bij een restauratie in 1923 (geveltop 1950, restauratie 2001). Siermetselwerk
bevat de, in ‘1592’ gedateerde, in- en uitgezwenkte gevel met klimmende pilasters
en vlechtingenfries

Monnickendam, Woonhuis Kerkstraat 32
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Monnickendam, Herenhuis De Bruijnvis

van Haven 1. Hiermee vergelijkbare gevels uit circa 1600 hebben Weezenland 17 en
Kerkstraat 54 (pui vermoedelijk 1773). Zonder klimmende pilasters uitgevoerd zijn
de gevels van Kerkstraat 15 en Weezenland 7. Het laatstgenoemde pand heeft een
houtskelet met gebombeerde korbelen en sleutelstukken.
Een rijke maniëristische trapgevel met toppilaster, zandstenen dekplaten en
hoekblokken bezit Middendam 6 (pui modern). Deze is gedateerd 1614 (cartouche)
en voorzien van leeuwenmaskers aan weerszijden van het fries. Het in 1620
vermoedelijk voor Jan Cornelis Beringh gebouwde huis Kerkstraat 32 heeft eveneens
een rijke maniëristische trapgevel (pui circa 1760). Het huis Dit is Uitendam
(Noordeinde 10) kwam vermoedelijk rond 1630 tot stand voor Jan Dirksz Mars uit
Uitdam. Een gevelsteen meldt evenwel het jaar 1660. Het achterhuis dateert uit de
18de eeuw. Andere voorbeelden van trapgevels met een toppilaster zijn te vinden
bij de rond 1630 gebouwde huizen Noordeinde 17 en In de Hoop (Fluwelen Burgwal
13), en bij Kerkstraat 41 (circa 1660). Eenvoudiger 17de-eeuwse trapgevels hebben
Weezenland 18 (met siermetselwerk), Fluwelen Burgwal 7 (vóór 1639) en het later
tot pakhuis verbouwde pand Fluwelen Burgwal 12. Bij het tweebeukige pand
Noordeinde 100 (1651) heeft men de trapgevels later veranderd in tuitgevels. Uit het
derde kwart van de 17de eeuw dateren de met een fronton bekroonde trapgevels van
Zarken 14, Kerkstraat 9 en Kerkstraat 45. Iets jonger zijn de classicistische halsgevels
met segmentvormig fronton, zoals bij Noordeinde 11 (1681) en Noordeinde 43
(1697). In het laatstgenoemde pand vestigde G. Sistermans in 1888 het logement
‘De Posthoorn’ (bijgebouw Noordeinde 45 circa 1890).
Het forse herenhuis De Bruijnvis (Noordeinde 21) heeft een hardstenen gevel in
Lodewijk XIV-stijl met hoekpilasters, pronkrisaliet en een rijk bewerkte kroonlijst
met vazen en kuif (met afbeelding bruinvis). Dit huis ontstond in 1741 door
samentrekking van twee bestaande tweelaagse panden en toevoeging van een
schijnverdieping of ‘leugenaar’. De tonnetjes in de kroonlijst verwijzen naar bouwheer
en zeepzieder Arent Claesz Bruijn (zeepziederij ‘Bruijn en Visscher’). Van 1898 tot
1968 bewoonden zusters ursulinen het pand en in 1985 is het verbouwd tot
appartementen. Het interieur bevat nog stucwerk in Lodewijk XIV-stijl. Bij
Noordeinde 24 werden rond 1760 twee bestaande panden samengevoegd achter een
gevel met pronkrisaliet. Opmerkelijk is de uitgezwenkte gevelvoet. Voorbeelden van
eenvoudiger 18de-eeuwse dwarse eenlaagspanden zijn Zarken 12, met dakkapel in
Lodewijk XV-vormen, en Noordeinde 39 met ionische ingangsomlijsting (circa
1780). Laat-18de-eeuws zijn verder de met omlijste ingang uitgevoerde herenhuizen
Noordeinde 19 en Noordeinde 50. Diverse diepe huizen kregen in de 18de eeuw een
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klokgevel. In Lodewijk XIV-stijl uitgevoerd zijn die van Noordeinde 15 (met pilasters)
en Kerkstraat 47, beide uit circa 1740. Een Lodewijk XV-klokgevel met kuif en
hoekvoluten heeft Noordeinde 18. Eenvoudiger halsgevels zijn te vinden bij
Kerkstraat 35 en het huis Het Lanswelvaare (Kerkstraat 52), waar een gevelsteen
een voorstelling van scheepjes toont (1763). Sobere 18de-eeuwse puntgevels hebben
bijvoorbeeld Kerkstraat 4 en Zuideinde 16.
Een gevel uit circa 1880 bezit de in de kern oudere notabelenwoning Haven 8, die
toegankelijk is via een hoge stoep. Sober is het brede dubbelpand Noordeinde 35-37
(circa 1890). Veel diepe eenlaagse panden hebben 19de-eeuwse tuitgevels, zoals
Kerkstraat 26, Zuideinde 35 en Noordeinde 71 (kern circa 1650); het laatste heeft
nog een deur in Lodewijk XIV-stijl en een gevelsteen met bijbelse voorstelling. In
neorenaissance-vormen uitgevoerd zijn de trapgevel van Noordeinde 3 (circa 1890)
en de tuitgevel van Nieuwe Zijds Burgwal 48 (circa 1890). Soms gaf men eenlaagse
huizen meer status met behulp van schijngevels met horizontale lijsten, zoals bij
Zarken 16 (circa 1880), Zuideinde 10 (circa 1890) en Noordeinde 59 (circa 1910).
Voorbeelden van geschakelde eenlaagse vissers- en arbeiderswoning zijn Weezenland
12-13 (1870), Nieuwe Zijds Burgwal 2-28, 1-29 (circa 1890) en Zuideinde 66-68
(18de eeuw, verbouwd 1910).
Bij de directeurswoning Groote Noord 11 (circa 1900) is het dak afgewerkt met
gesneden windveren in chaletstijl. Kleurrijk is de aan de jugendstil verwante gevel
van de woning met praktijkruimte Noordeinde 19 (circa 1915). Noordeinde 9 (circa
1925) bezit een topgevel met erker en siermetselwerk in zakelijkexpressionistische
stijl. Voorbeelden van volkswoningbouw zijn Zonnepad 1-3 (1915) en
Rozendaalstraat 2-6 (circa 1920) met expressionistische details.
Winkels en horeca. Het voorm. haringpakkerspakhuis De Schulp (Noordeinde
78) met 18de-eeuwse gevel draagt ook een bord met de datering ‘1698’. Van 1842
tot 1967 was het een winkel. Het winkelpand Kerkstraat 46 heeft een houten tuitgevel
boven de bakstenen pui met gebogen hoekvenster (mogelijk begin 19de eeuw en een
ouder houtskelet). Het in de kern 17de-eeuwse pand Kerkstraat 37 werd in 1870
gepleisterd en was eerst een kruidenierswinkel en van 1903 tot 1984 een
schilderswinkel. Rond 1880 ontstond hotelrestaurant 't Wapen van Monnickendam
(Havenstraat 7) door samenvoeging van twee bestaande diepe panden achter een wit
gepleisterde gevel met een door zuiltjes gelede onderpui. Een hoger opgetrokken
hoekpartij heeft de
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hoekwinkel Voor De Baat Uit (Niesenoortsburgwal 2; circa 1906). De Ransdorper
Toren (Niesenoortsburgwal 4) is een oude bakkerij die na brand in 1906 werd
herbouwd. Zakelijkexpressionistische details vertoont de winkel Noordeinde 48
(1936).
Bedrijfsgebouwen. Van de in 1875 gestichte voorm. zuivelfabriek ‘Hoop doet
Leven’ (Singel 1) is het rond 1890 opgerichte gebouw met trapgevels in
neorenaissance-stijl behouden (uitgebreid circa 1910, gerestaureerd 1995). Het
gebouw Hulpbetoon (Kermergracht 6) [17] werd in 1907 uit een legaat gebouwd
voor de ‘Vereniging hulpbetoon voor eerlijke en vlijtige armoede tot wering van de
bedelarij’ (opgericht 1853). Als werkverschaffing konden armen hier manden vlechten
en touw pluizen. Dit pand met brede afgeknotte trapgevel heeft van 1938 tot 1993
onderdak geboden aan winkels en is vervolgens verbouwd tot appartementen. Van
de bescheiden visverwerkende nijverheid resteert de voorm. visrokerij Havenstraat
28 (circa 1920).
Sluizen. De Middeldammersluis (Middendam ong.) [18] heeft een smalle doorlaat
met hoge overkluizing. Een eerste houten sluis uit 1425 werd in 1620 in steen
vervangen (gerenoveerd 1969). Midden 18de eeuw verrees het bijbehorende
sluiswachtershuis (Zuideinde 2) met klokgevel en vaasvormige bekroning. De
Grafelijkheidssluis of Kloosterdijksluis (bij Noordeinde 125) [19] bestaat uit een
kleine schutsluis (1611), een schutsluis met ovale kolk (1884, gemoderniseerd 1932)
en een spuisluis (circa 1932). Uit circa 1880 dateert de sluiswachterswoning
(Noordeinde 117); de gietijzeren ophaalbrug (1884) werd gemaakt door ijzergieterij
‘De Prins van Oranje’.
Bruggen. Karakteristiek zijn de smalle houten ophaalbruggen met een enkele
priem bij de Beestenmarkt, Nieuwe Zijds Burgwal-Herengracht en
Schoolstraat-Weezenland en die met twee priemen bij de Haven-Brugstraat. De
hefbrug over de trekvaart (Singel-Bernardlaan; circa 1930) is voorzien van vier
staanders met katrolhuizen voor de stalen hefkabels.
De afwateringsgoten aan weerszijden van het Noordeinde en het Zuideinde zijn
in de loop van de tijd ontstaan door de ophoging van de straat, voor het laatst in
1903-'04.
Begraafplaatsen. De in 1677 aangelegde Isr. begraafplaats (bij
Niesenoortsburgwal 38) [20] is gebruikt tot 1942. Van de resterende grafstenen
dateert de oudste uit 1865. De Alg. begraafplaats (Kloosterstraat ong,) [21] werd
rond 1830 aangelegd achter de Herv. kerk, ter plaatse van het afgebroken klooster
Mariëngaarde. De R.K. begraafplaats (Broekervaart ong.), gesticht in 1884, is sinds
1982 buiten gebruik.
Boerderijen. Van de vele stadsboerderijen zijn er slechts enkele over, zoals de
stolpboerderij Herengracht 3 (1860) en de boerderij Roozendaal 11 met mogelijk
laat-18de-eeuws hooihuis. In het buitengebied van Monnickendam liggen enkele
interessante stolpboerderijen, zoals Overleek 16 (circa 1870) met houten voorgevel
en dwarsdeuren met fronton, Oosterweg M23 (circa 1870) met brede dakerker en
eclectische details, en Vredeburg (Oosterweg M25, circa 1870) met dakerker voorzien
van gesneden windveren. Een dwars woonhuis met dakkapellen in chaletstijl hebben
de rond 1880 gebouwde boerderijen Purmerdijk M4 en Overleek 23 (met hooihuis).
Een rijk gesneden topgevelversiering bezit de boerderij Anna Catherina (Oosterweg
M37), gebouwd in 1888 en herbouwd na brand in 1898.
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De afstandspalen op de voorm. Zuiderzeedijk tussen Durgerdam en
Monnickendam zijn uitgevoerd in natuursteen (ronde palen) en in gietijzer (obelisken;
circa 1850) met een wapen en de belettering ‘NHNK’ of ‘Noorder IJ- en Zeedijk’.

Muiden
Stad, ontstaan aan de monding van de Vecht in de Zuiderzee. In 953 kreeg de bisschop
Balderik van Utrecht van keizer Otto I tolrechten op deze drukbevaren handelsroute
tussen het Duitse achterland en de Noordzee. Op de oeverwallen aan beide zijden
van de Vecht ontstond in de 10de eeuw een vissersplaats, die als voorhaven van
Utrecht diende. In de 13de eeuw verplaatste de handel zich echter naar Amsterdam.
Muiden, dat in het omstreden grensgebied tussen Utrecht en Holland lag, kwam in
1226 aan de heer van Amstel. Kort na 1280 stichtte graaf Floris V het Muiderslot,
waar hij in 1296 werd gevangen gezet, om vervolgens bij Muiderberg te worden
vermoord. In 1317 werd Muiden definitief Hollands. De eerder verleende stadsrechten
zijn in die tijd bevestigd. De dijk op de westoever (Weesperstraat-Helling) kreeg aan
beide zijden bebouwing, die aan de oostoever (Herengracht) ontwikkelde zich tot
een kade. Een brug over de Vecht wordt voor het eerst vermeld in 1403. Door
verzanding voor de kust nam de groei af en werd Muiden een grensvesting tegen het
Sticht.
In 1577 kwam Muiden in het Staatse kamp en dat jaar begon men met de aanleg
van een gebastioneerde omwalling rond Muiden en het Muiderslot. De stad had in
1564 en 1611 te lijden van stadsbranden. Gestimuleerd door de aanleg van de Muideren de Naardertrekvaart (1641) - met verplichte overstap te Muiden - ontstond in de
17de eeuw een nieuwe bloeiperiode. Belangrijk was ook de aanleg van de ‘Grote
Sluizen’ (1674). Als nijverheid waren de zoutziederij en de scheepsbouw van belang,
evenals de in 1703 gestichte kruitfabriek. Diverse ontploffingen (onder meer 1883,
1896, 1923 en 1972) maakten die fabriek tot een dubieus genoegen. In de 18de en
19de eeuw veranderde er weinig aan de ruimtelijke structuur. Wel werden de
vestingwerken vernieuwd in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (circa
1850). Met de voltooiing van het Merwedekanaal (1893) verminderde de scheepvaart
via Muiden.
In 1923 werd de westelijke vesting opgeheven, waarna de Singelstraat en omgeving
tot stand kwamen (1927-'30). Rond 1930 verdween het doorgaande verkeer uit het
centrum door de bouw van een nieuwe, zuidelijker gelegen, Vechtbrug. Pas na de
Tweede Wereldoorlog ontstond er woonbebouwing buiten de vesting. De monding
van de Vecht heeft men in 1950 veranderd in een grote jachthaven voor het
toenemende watertoerisme. Voor de werknemers van de kruitfabriek is in 1954-'55
aan de noordwestzijde een wijk gebouwd naar plannen
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Muiden, Stad vanuit het zuidoosten

Muiden, Binnenstad

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

Muiderslot (p. 442)
Herv. kerk (p. 442)
R.K. St.-Nicolaaskerk (p. 443)
(Geref.) Rehobothkerk (p. 443)
Geref. kerk (p. 443)
R.K. St.-Josephgesticht (p. 443)
Wachthuis (p. 443)
Westbatterij (p. 443)
Muizenfort (p. 444)
Kazerne (p. 444)
openbare lagere school Herengracht (p. 444)
Stadhuis (p. 444)
café De Gooise Boer (p. 444)
restaurant Graaf Floris V van Muiden (p. 444)
restaurant De Doelen (p. 444)
Scheepswerf (p. 444)
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17
18
19
20
21
22

Groote Zeesluis (p. 445)
Weesperpoortsluis (p. 445)
Keetpoldersluis (p. 445)
Draaibrug (p. 445)
Sluishuis (p. 445)
R.K. begraafplaats (p. 445)
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Muiden, Muiderslot (1994)

van W. Bruin (1943). Verder is Muiden uitgebreid aan de zuidwestzijde (1966-'70)
en de oostzijde (1971-'75). In de binnenstad is de oude kerk door sanering vrij komen
te staan. Ter plaatse van de gesloopte zoutfabriek Bouvy (Herengracht) zijn woningen
gebouwd. Het centrum van Muiden is een beschermd stadsgezicht.
Het Muiderslot (Herengracht 1) [1] is een omgracht, nagenoeg vierkant kasteel
met ronde hoektorens en in het midden van de oostgevel een vierkante poorttoren
met ophaalbrug en gemetselde brug. Een kort na 1280 door graaf Floris V op een
zandbank in de monding van de Vecht als dwangburcht gebouwd kasteel werd na
zijn gewelddadige dood (1296) in 1297 verwoest door de bisschop van Utrecht. Op
de oude funderingen kwam in 1369-'73 voor Albrecht van Beieren het huidige kasteel
tot stand. De hoofdwoonvleugel (het ‘hooge huys’) aan de westzijde bevat beneden
kerkers, de Ridderzaal en de Prinsenkamer, en op de verdieping een wapenzaal en
een slaapkamer. De in 1386 toegevoegde lagere noordoostvleugel herbergt beneden
een keuken en de zogeheten Bisschopskamer of eetzaal. Op de verdieping bevinden
zich een overdekte weergang en een kapel met houten tongewelf (gereconstrueerd).
Aan twee zijden heeft het slot gekanteelde muren met een weergang op
ontlastingsbogen. De ronde hoektorens hebben onderin kerkers.
In 1430 liet Splinter van Nijenrode een dijk om het slot leggen en vanaf 1577 werd
deze dijk onderdeel van een aarden omwalling rondom Muiden (verder
gemoderniseerd 1629). Pieter Cornelisz Hooft, in 1609 aangesteld als slotvoogd en
drost, stichtte de Muiderkring. Dit kunstzinnige en geleerde gezelschap kwam tot
zijn dood in 1647 op het slot bijeen. Na 1795 diende het kasteel voor militaire
doeleinden. Een poging tot verkoop voor sloop in 1825 door de dienst Domeinen
werd verhinderd door koning Willem I. Bij een in 1895-1910 uitgevoerde
historiserende restauratie naar plannen van P.J.H. Cuypers en J.W.H. Berden heeft
men onder meer de kantelen gereconstrueerd en een in opdracht van Hooft gebouwde
galerij en opgang (1631) verwijderd. Bij een volgende restauratie in 1956-'72 zijn
diverse neogotische toevoegingen weer ongedaan gemaakt, maar zijn de algemene
laat-19de-eeuwse reconstructies gehandhaafd. Het kasteel is toen in 17de-eeuwse
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Muiden, Muiderslot, plattegrond

stijl als museum ingericht.
Op de voorburcht of nederhof is in 1968 ter plaatse van een voorganger een nieuw
poorthuis met klokkentorentje gereconstrueerd naar ontwerp van H. de Lussanet de
Sablonière. De tuin is in 1954 bij de restauratie van de omgevende vestingwerken
gereconstrueerd zoals die er in 1633 en 1672 uit zou hebben gezien. 19de-eeuwse
remises werden gesloopt en naar plannen van J. Mezger werd een geometrische tuin
aangelegd met een loofgang, een boomgaard en een kruidentuin (1983 herinrichting
kruidentuin). In 1996 is ter aanvulling een nutstuin, de Warmoeshof, ingericht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 3) [2], oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas
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Muiden, Torenfort van de westbatterij (1993)

en St. Catharina, is een driebeukige pseudobasilicale kerk met driezijdig gesloten
koor en een ingebouwde toren van vier geledingen met balustrade en tentdak. Uit de
tweede helft van de 12de eeuw stamt de tufstenen romaanse toren met hoeklisenen
en rondboogfriezen. Mogelijk begin 13de eeuw heeft men de toreningang gedicht
wegens verzakking van de toren en de door wateroverlast noodzakelijke
maaiveldophogingen. In de toren hangen twee door Henricus de Borch gegoten
klokken (1525). Het gotische schip en koor kwamen begin 15de eeuw tot stand,
waarbij de gevels deels werden bekleed met tufsteen van de gesloopte voorganger.
Uit de 16de eeuw dateert de voorm. sacristie. Herstel vond plaats in 1829 en 1834.
De kerk is gerestaureerd in 1921-'28 (G.F. la Croix en J. de Meijer) en 1971-'78.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Oude muurschilderingen
(mogelijk tweede kwart 15de eeuw) zijn behouden in de toren, het koor, de zuidbeuk
en de voorm. sacristie. Verder zijn er twee wapenglazen (1646). Tot de inventaris
behoren een preekstoel (midden 17de eeuw), een doophek (1647; met doopboog
1652), herenbanken (1647 en 1652) en tekstborden voor Pieter Cornelisz Hooft en
zijn tweede vrouw Heleonora Hellemans (1647). In een aan Jan Slegel toegeschreven
(gewijzigde) orgelkast

Muiden, Stadhuis, Herv. kerk en R.K. St.-Nicolaaskerk (1992)

(1661) bevindt zich een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1835).
De R.K. St.-Nicolaaskerk (Herengracht 83) [3] is een eenbeukige kruiskerk met
een dakruiter bij de viering en een wit gepleisterde neoclassicistische voorgevel met
dorische zuilen en een houten klokkentoren. Na de bouw in 1822 als zaalkerk,
mogelijk naar ontwerp van T.F. Suys, volgde in 1894 een uitbreiding met transept
en recht gesloten koor in neoromaanse stijl. Het interieur bevat een schildering in de
koorsluiting en een neogotisch hoofdaltaar. Het door de firma Vermeulen & Ypma
gebouwde orgel (1927) bezit pijpwerk uit de voorganger (1850, M.
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Maarschalkerweerd). De pastorie (Herengracht 82) is een blokvormig herenhuis met
gepleisterde hoekpilasters, gebouwd in 1870 in eclectische vormen.
Overige kerken. Oorspronkelijk als vergaderzaal gebouwd is de (Geref.)
Rehobothkerk (Kloosterstraat 6; 1924) [4]. De met expressionistisch siermetselwerk
uitgevoerde Geref. kerk (Singelstraat 26; W.G. Bartelaar) [5] dateert uit 1927.
Het voorm. R.K. St.-Josephgesticht (Herengracht 80-81) [6] is een groot tweelaags
pand uit circa 1920 met een vooruitstekende en hoger opgetrokken middentravee als
ingangspartij.
Verdedigingswerken. De eerste vestingwerken met aarden wallen worden al
vermeld in 1427. Onder leiding van Adriaen Anthonisz kregen stad en kasteel in
1577 een nieuwe omwalling met schansen. Om inundaties van de omgeving te kunnen
regelen, kwamen de sluizen binnen de vestingwerken te liggen. In 1629 werd het
inundatiesysteem verbeterd en in 1677 legde men gebastioneerde wallen aan.
Oorspronkelijk aangelegd in 1678 en vernieuwd in 1854 is de holle beer (bij
Herengracht 1) met monniken en drie duikeropeningen. De riviermonding kreeg in
1799 aan weerszijden aarden batterijen. De uit 1784 daterende later gepleisterde,
lage dwarspanden Amsterdamsestraat 3-5 dienden van 1796 tot 1874 als kazerne en
daarna tot 1923 als woningen voor legerpersoneel en als ziekenzaal. Het voorm.
wachthuis Amsterdamsestraat 26 [7], een neoclassicistisch eenlaagspand uit circa
1825 met een bakstenen arcade op eenvoudige pijlers, maakte deel uit van de
Amsterdamse Poort (gesloopt 1910). Vanaf 1854 werd de vesting onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en in 1892 ging Muiden met Weesp behoren tot de
Stelling van Amsterdam. Dit alles had een verdere versterking en uitbouw tot gevolg.
In 1854 kwamen twee ravelijnen in de westelijke en één in de oostelijke vestinggracht
tot stand. Aan de overzijde van havenmond kreeg de uit 1799 daterende westbatterij
(Westzeedijk) [8] in 1852 een uitbreiding met een ovaal drielaags torenfort met gracht
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en omwalling (versterkt 1875-'77). De vesting werd in 1874-'76 verder vergroot en
verbeterd door de bouw van bomvrije ruimten, remises, wachthuizen en dergelijke
op de wallen en de bastions. Hiertoe behoort onder meer het Muizenfort (Naarderstraat
ong.; 1874) [9], aangelegd op de in 1853 aangelegde ravelijn bij de Naardertrekvaart.
Verder bouwde men de kazerne Kazernestraat 10 (1876) [10] met aarddekking,
exercitieplein en officierswoningen (Kazernestraat 6-8, 12-14).
De in 1923 als verdedigingswerk opgeheven en geslechte westwal is in 1955
hersteld door ophoging en beplanting. Uit 1931 dateren de ruim buiten de vesting
gelegen betonnen kazematten Muiden-West (bij Weesperbinnenweg 7) en de
kanonkazemat Muiden-Oost (bij Zuidpolderweg 4). De ronde radartoren (Rijksweg
81) werd rond 1943 door de Duitsers gebouwd ter detectie van vliegtuigen en maakt
nu deel uit van een kantoorgebouw.
De voorm. openbare lagere school (Herengracht 33) [11] is een eenlaagspand
met zijvleugel, gebouwd in 1884 en herbouwd na een brand in 1893 (school gesloten
1959).
Het voorm. stadhuis (Herengracht 80-81) [12], gebouwd in 1915 ter plaatse van
het oude stadhuis, is in 1996 verbouwd tot appartementen. Dit door J. Stuyt in ‘Um
1800’-stijl ontworpen brede pand met souterrain, bel-etage en achteraanbouw heeft
een onderbouw in rustieke baksteenblokken met een omlijste rondboogpoort. In het
risaliet daarboven zit een natuurstenen medaillon met festoenen en het stadswapen.
Woonhuizen. In de binnenstad staan nog enkele 17de-eeuwse huizen, voornamelijk
diepe eenlaagspanden gescheiden door een druipstrook of osendrop. Later heeft men
nagenoeg overal de vensters, geveltoppen of puien gewijzigd. Kenmerkend is het
vroeg-17de-eeuwse pand Sluisstraat 3 met geblokte vensterbogen. Rond 1650 woonde
hier burgemeester Hoeckebot. De omlijste ingang en de geprofileerde puibalk zijn
18de-eeuws. Een puibalk en een licht vooruitstekende verdieping hebben
Weesperstraat 52 uit 1644 (gevelsteen), de sterk gerestaureerde oude jeneverstokerij
Weesperstraat 54 (tuitgevel) en het pand Weesperstraat 9 (afgetopte lijstgevel).
Herengracht 40 is een van de weinige voorbeelden in Muiden van een onderkelderd
huis met hoge stoep. De geveltop bevat een gebeeldhouwd ovaal venster.
Herengracht 51 bezit een klokgevel met natuurstenen rankenversieringen in
Lodewijk XIV-stijl (circa 1740; winkelpui circa 1860). In de 18de eeuw werden
soms twee bestaande diepe panden achter een brede nieuwe gevel gebracht, zoals
bij Herengracht 75. Die gevel is voorzien van een verdiepingsvenster in Lodewijk
XIV-vormen (circa 1740) boven een laat-18de-eeuwse omlijste ingang. De
vergelijkbare laat-18de-eeuwse gevel van het Herengracht 76 heeft een kroonlijst
met metopen. Dit herenhuis bevat een onderkelderde opkamer. Uit de 18de eeuw
dateert verder het lage, later gepleisterde dwarse huis Weesperstraat 38. Voorbeelden
van eenvoudige diepe huizen met een tuitgevel zijn Weesperstraat 12 (18de-eeuwse
hoekvoluten) en Hellingstraat 8 (1812). Achter de rond 1860 van een
blokbepleistering voorziene tuitgevel van Herengracht 23 gaat een oudere kern
schuil; dat is ook het geval bij Herengracht 54, 56 en 58.
In verband met de Kringenwet bouwde men eerst alleen houten huizen om de oude
kern, zoals Singelstraat 32 (1904). Van de rond 1905 in de binnenstad gebouwde
huizen Herengracht 61 en Herengracht 62 vertoont het eerstgenoemde
jugendstil-elementen en het tweede rationalistische elementen. Een trapgevel in late
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neorenaissance-stijl bezit Herengracht 63 (1912). Opmerkelijk is de gevel met
expressionistisch siermetselwerk van Weesperstraat 28 (circa 1925).
Winkels. Het oorspronkelijk vroeg-17de-eeuwse en met een opkamer uitgevoerde
pand De Hoek (Weesperstraat 1) diende vanaf 1659 als herberg en vanaf 1774 als
bakkerij. Na 1822 waren hier andere winkels gevestigd. Het midden-19de-eeuwse
pand Herengracht 60 is voorzien van een etalagekast. De winkels Herengracht 64
en 73-74 hebben winkelpuien in neorenaissance-stijl (beide circa 1890).
Horeca. Bij de sluis stonden vanouds diverse herbergen en logementen. De Gooise
Boer (Herengracht 71) [13], een diep pand met afgetopte lijstgevel, werd verbouwd
in 1756 (gevelbeeld) en was vanaf 1810 in gebruik als café. Een 18de-eeuws uiterlijk
heeft het na een brand in 1994 herbouwde restaurant Graaf Floris V van Muiden
(Herengracht 72) [14], vroeger ‘Het Hof van Holland’. Het restaurant De Doelen
(Sluisstraat 2) [15] ontstond in 1668 als woonhuis en huisvestte vanaf 1729 de herberg
‘De Nieuwe Doelen’. In 1812 werd het pand in zijn huidige vorm herbouwd met
geblokte hoekrisalieten en middenrisaliet.
De voorm. smederij Naarderstraat 6 is een eind 20ste eeuw ingrijpend vernieuwd,
maar in de kern mogelijk 17de-eeuws gebouw met woning, smederij en houten
travalje met opschrift ‘zolang er paarden bestaan, zal ik er hoefijzers onder slaan Jan Melis’.
Boerderijen. De vanwege de Kringenwet in hout gebouwde boerderij De
Vechthoeve (Weesperbinnenweg 1) uit 1899 heeft een opvallend groot dwars voorhuis
met chaletstijl-elementen. Eveneens in hout uitgevoerd maar kleiner is Maria's Hoeve
(Zuidpolderweg 3; circa 1927). Andere dwarshuisboerderijen zijn De Slothoeve
(Noordpolderweg 8; circa 1895) en Weesperbinnenweg 2 (circa 1900).
De scheepswerf Hellingstraat 30 [16], een tweelaags pand met plat dak en
opengewerkte balustrade, kwam in 1926 tot stand naar plannen van C. Koning. De
in de zijgevel hergebruikte gevelsteen met beslagbijl (1789) is afkomstig van
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een toen vervangen werf. In 1844 had H. Schouten het bedrijf overgenomen van A.
Paddeburg. De fabriekshallen verderop aan de Hellingstraat zijn uitbreidingen uit
circa 1890. Vanaf 1894 zijn hier ijzeren schepen gebouwd, sinds de sluiting van de
Zuiderzee (1932) plezierjachten.
Sluizen. De Groote Zeesluis (Herengracht ong.) [17] werd in 1674 aangelegd
tegen het overstromingsgevaar van de Zuiderzee en opstuwing van de Vecht. De
dubbelkerende schutsluis wordt geflankeerd door een grote en een kleine
uitwateringssluis (verbeterd en vergroot 1809-'12). In 1854 ging het sluiscomplex
ook dienst doen als inundatiesluis. Na verdere aanpassing in 1870 is het complex
gerestaureerd in 1976 en 2004-'05. Op de aansluitpunten van de vestinggracht met
de Vecht aan de zuidzijde liggen twee kleinere schutsluizen. Van deze in 1663 voor
de doorvaart van trekschuiten richting Naarden aangelegde sluizen is de
Weesperpoortsluis [18] vervangen in 1834 - het sluiswachtershuis (Weesperstraat
113) is uit circa 1875 - en de Keetpoldersluis (uiteinde Herengracht) [19] vernieuwd
in 1855.
Bruggen. Een brug over de Vecht wordt al vermeld in 1403. Die brug werd in
1673-'74 gecombineerd met de zeesluizen en vervolgens in 1870 tegelijk met de
kaden en de sluizen vernieuwd tot de huidige ijzeren draaibrug (Herengracht ong.)
[20] met twee halfronde natuurstenen balustrades en gietijzeren lantaarns op
natuurstenen posten. De smeedijzeren brugleuningen zijn vervaardigd door smederij
Melis. Over de vestinggracht liggen ijzeren ophaalbruggen bij de Keetpoldersluis
(uiteinde Herengracht; 1855), bij de Amsterdamsestraat (1932, vervangen 1968) en
bij Zuidpolderweg 1 (circa 1930).
Brugwachtershuizen. Het Sluishuis (Sluisstraat 1) [21] deed dienst als tol-, veeren sluiswachtershuis en verder als herberg. Dit wit gepleisterde, blokvormige pand
met dorische pilasters en rondboogvensters verrees rond 1845 in neoclassicistische
stijl en werd in 1914 verhoogd met een mezzanino. Eenvoudiger van uitvoering is
het brugwachtershuis Zuidpolderweg 1 (circa 1880).
De R.K. begraafplaats (Weesperbinnenweg ong.) [22], gesticht rond 1900, heeft
vanwege de Kringenwet een houten baarhuisje. Dit gebouw is voorzien van
chaletstijl-details.
De voorm. kruitfabriek (Kruitpad 13-15), gelegen op een afgesloten terrein ten
westen van de Muiden, werd in 1703 als kruitfabriek ‘De Krijgsman’ gesticht. In
1843 fuseerden zeven kruitfabrieken tot de Verenigde Buskruidfabrikatie, die in
1885-1922 onderdeel was van ‘De gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland,
Utrecht en Zeeland’ (fabrieken te Muiden en Ouderkerk). Na een ontploffing in 1883
heeft men de fabriek in 1883-'95 grotendeels vernieuwd en uitgebreid naar plannen
van J.F. Klinkhamer voor de productie van zwart buskruit en na 1900 van rookloos
kruit (schietkatoen). In 1922 werd het bedrijf voortgezet als NV Nederlandsche
Springstoffenfabriek (NSF, later KNSF). De productie in Muiden is in 2004 gestaakt.
Na de sloop van diverse fabrieksgebouwen zijn een 18de-eeuws kruithuis (pakhuis)
en een hal en een loods uit circa 1883 bewaard gebleven, evenals het wat jongere
kantoor en het laboratorium aan de zijde van de Muidertrekvaart. Daar staan ook de
dienstwoningen Kruitpad 1-2 (1914) en 7-11 (1916). Voor de arbeiders zijn rond
1915 de Brediushuizen (Vechtkade 2-17 en 1-15) gebouwd.
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Het Noordpolderstoomgemaal (Noordpolderkade 1), gelegen ten oosten van
Muiden, dateert uit 1892 en is enkele malen gemoderniseerd (1935, 1941 en 1955).
Daarbij is ook de voorgevel vernieuwd.
Het voorm. forteiland Pampus (IJmeer ong.), gelegen ten noorden van Muiden
in het IJsselmeer, is een ellipsvormig eiland, aangelegd in 1887-'95 op een
gelijknamige ondiepte om Amsterdam te behoeden voor geschutsvuur vanaf
oorlogsschepen. Het hoofdgebouw (escarpegebouw) bestaat uit een eenlaags bouwdeel
met verblijfs- en munitieruimten en twee forse geschutstorens. Daarin bevonden zich
reusachtige, hefbare stalen pantserkoepels met geschut (afgevoerd in Tweede
Wereldoorlog). Om het hoofdgebouw ligt een brede droge gracht en aan de buitenzijde
de contrescarp, rondom met een bescherming van glacis en stortsteendam. Dit na
1932 buiten gebruik geraakte fort is formeel in 1952 opgeheven.

Muiderberg
(gemeente Muiden)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op de plaats waar een stuwwal de
Zuiderzee raakt. Op de daar gelegen Kavelberg stichtte graaf Willem III in 1324 een
kapel ter ere van zijn in 1296 te Egelshoek bij Loosdrecht vermoorde voorganger
Floris V. Door afkalving van de Zuiderzeekust verdwenen in de 14de-17de eeuw
grote delen van het dorp in het water. Na aanvankelijke ontvolking werden in
Muiderberg in de 17de eeuw buitenplaatsen ingericht rond de Meent (nu Brink).
Eind 19de eeuw begon een opbloei als badplaats, gestimuleerd door de aanleg van
de tramlijn Amsterdam-Gooi (1881). Rond 1925 volgde enige dorpsuitbreiding in
oostelijke richting. Na de Tweede Wereldoorlog is Muiderberg aan de oost- en de
zuidzijde verder uitgebreid.
De Herv. kerk (Kerkpad 2), gelegen op de Kavelberg, is een eenbeukige kerk
met driezijdig gesloten koor en een ongelede toren met kantelen. Deze 15de-eeuwse
laat-gotische kerk werd na een brand in 1630 pas hersteld in 1686. Bij een brand in
1934 ging de torenspits verloren. De huidige bekroning dateert van de daaropvolgende
restauratie onder leiding van N. Doornberg. Het met een houten tongewelf gedekte
interieur bevat meubilair uit 1934. De voorm. pastorie (Brink 7) is een
neoclassicistisch herenhuis uit 1880.
Overige kerken. De voorm. Geref. kerk (Populierenlaan 2b) is een zaalkerk uit
1926 met expressionistische details. Door ingrijpende verbouwing van een boerderij
uit circa 1875 is in 1953 de R.K. kerk Maria Koningin van de Vrede of ‘Boskapel’
(Brink 29) tot stand gekomen als toeristenkerk.
De voorm. openbare lagere school (Brink 27-28) is een drieklassige gangschool
uit 1892 met dwars aangebouwde schoolmeesterswoning.
Het verenigingslokaal Paulinelaan 4 werd rond 1920 gebouwd met
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Muiderberg, Villa Flevorama

siermetselwerkdetails.
Woonhuizen. De rond 1880 gebouwde diepe huizen Nienhuis Ruyskade 2-24 zijn
voorzien van serlianavensters en bewerkte windveren. Uit 1880 dateert het forse huis
Woudheuvel (Googweg 2-4) met eclectische details. De wit gepleisterde Villa Caecilia
(Brink 24) uit 1883 werd enige tijd bewoond door componist G.A. Heinze. In rijke
eclectische stijl liet W.F.K. Roemer, directeur van het Amsterdamse paleis van
Volksvlijt, in 1885 de gepleisterde villa Flevorama (Nienhuis Ruyskade 1) bouwen
met zijn op bewerkte stijlen rustende schilddak met dakkapellen. De villa ligt bij een
door afslag van de zee ontstane steile helling van de Muiderberg. In opdracht van de
Amsterdammer Rijnders werd in 1889 het eclectische middenganghuis Villa Amelia
(Brink 5) gebouwd. Aardige vroeg-20ste-eeuwse woonhuizen zijn Eikenlaan 14
(circa 1900), Mignon (Eikenlaan 12, circa 1902) en De Coehoorn (Eikenlaan 48;
circa 1910). Voorbeelden van rond 1910 gebouwde dubbele villa's met horizontale
banden zijn Rozenhage (Eikenlaan 8-10) en Landzicht (Populierenlaan 5-7).
Horeca. Het pand Googweg 1 was in de 18de eeuw in gebruik als rechthuis, werd
rond 1795 als hotel ingericht en kreeg na enige verbouwingen in 1881 het huidige
aanzien met chaletstijl-details. Verder werd het uitgebreid met een lage dwarsvleugel
met open houten galerij toen het in 1881 als tramstation voor de tramlijn
Amsterdam-Muiderberg ging fungeren. Het gepleisterde eclectische pand Boschlust
(Brink 25-26) kwam rond 1900 tot stand als café ‘De Echo’ ter plaatse van het
afgebrande landhuis ‘Elsnerus’. Het dient nu als woonhuis.
Boerderijen. Nabij de Meent (Brink) liggen enkele huizen die als boerderij werden
gebouwd, zoals het in de kern mogelijk 18de-eeuwse Berghuis (Brink 31) met
opkamers in het dwars geplaatste voorhuis. Vroeg-19de-eeuws is het gepleisterde
eenlaagse dwarse huis Flevolaan 1 met afluiving. Voorbeelden van
dwarshuisboerderijen zijn Krakenstein (Brink 18; circa 1870) - gebouwd op een
vroegere buitenplaats - en Brink 3-4 (1880).
Het trafohuisje (Echolaan 8), gebouwd circa 1925 mogelijk naar ontwerp van
J.B. van Loghem heeft een fries van rode keramische tegels en geglazuurde tegels
met de afbeelding van een hond (wachter) en een haan (waker).
In het voorm. Echobos (Echolaan ong.) staat de zogenoemde ‘echomuur’. Deze
mogelijk uit 1729 stammende halfronde muur (gerestaureerd 1999) was een
vermaakselement op de kleine buitenplaats Rustwijk, gesticht in 1665 door Johan
Six. In 1837 werd het bos grotendeels gekapt, maar een gedeelte rond de echomuur,
enkele 18de-eeuwse boomgroepen en een na 1801 ontstane laan tot aan de meent
zijn behouden. De in 1932 door D.F. Tersteeg ontworpen doolhoftuin is nauwelijks
meer te herkennen; wel is een toegangspoortje bewaard gebleven.
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De Brink ontstond nadat de oude meent in 1703 door buitenplaatseigenaren

Muiderberg, Hoogduits-Isr. begraafplaats, metaarhuis

was opgekocht. In het midden werd een wandelpark aangelegd. Naast een omheinde
Wilhelminaboom (1898) staan hier een monument voor componist G.A. Heinze
(†1904), een muziektent (circa 1980) en een beeld (‘Levensboom’, 2004).
De Hoogduits-Isr. begraafplaats (Googweg 6) werd in 1642 gesticht op een
restant van de stuwwal. Dat gebied stond bekend als de overplaats Koggerbosch van
de voorm. buitenplaats Hofrust, die in 1639 door Hoogduitse joden uit Amsterdam
was aangekocht. Ernaast werd in 1660 een afzonderlijke begraafplaats voor Poolse
joden uit Amsterdam aangelegd. Beide delen zijn in 1673 samengevoegd, waarna
verdere uitbreidingen - in het polderland - volgden in 1738, 1780, 1844 en 1859. De
aula, het ontvangstgebouw met beheerderswoning en het metaarhuis zijn in 1933
gebouwd naar expressionistische ontwerpen van H. Elte. Het glasin-loodwerk en het
glasmozaïek in art déco-stijl in het metaarhuis zijn afkomstig van atelier Bogtman.
Op het hoge gedeelte van de begraafplaats bevinden zich nog talrijke 18de-eeuwse
grafstenen met Lodewijk XIV-ornamenten, voorts twee in Lodewijk XIV-stijl
gedecoreerde wit-marmeren sarcofagen van, als drenkelingen aangespoelde,
sefardische joden (1728). Vermeldenswaardig zijn verder de grafsteen voor
opperrabijn A.S. Onderwijzer († 1835/5595), de twee door H. Elte voor zijn ouders
ontworpen grafstenen (1918 en 1920) en de grafstenen voor dichter
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A.E. van Collem († 1933) en de sociaaldemocraat H. Polak († 1943).
De voorm. Luth. begraafplaats (bij Badlaan 26) werd in 1789-'92 aangelegd in
opdracht van Tobias Kool voor de ‘Luthersen en het Oude Licht’. In 1879 volgde
de verandering in ‘Chr. Familiebegraafplaats’ (sinds 1956 Alg. begraafplaats). Bij
de ingang staat een klein 19de-eeuws ontvangstgebouw met veranda (1880). Er zijn
veel forse grafkelders en rijke graftekens, waaronder het uitzonderlijk rijke
grafmonument voor F.F. Groen van Waarder († 1882) met een omfloersde vaas op
cippus en twee liggende honden (gesigneerd door D. Weegewijs). Interessant zijn
verder de graftekens voor de familie De Monchy-Westendorp (1899), steenhouwer
Ch.J.F. Sigault († 1831), hoogleraar J. van Geuns († 1880), schrijver J. van Maurik
(† 1904), componist G.A. Heinze († 1904) en de directeur van de Amsterdamse
Gemeentelijke Woningdienst A. Keppler († 1941).
Verdedigingswerken. Evenals de Naardertrekvaart was het hoger gelegen gebied
rond Muiderberg een zwak punt in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarom werden
in 1931 bij Hakkelaarsbrug drie betonnen mitrailleurkazematten van het type V.I.S.
aangelegd. Daarvan resteren er nog twee. In 1939-'40 werd de verdediging uitgebreid
met een linie van betonnen groepsschuilplaatsen tussen IJsselmeer en Naardermeer
- waaronder enkele in het dorp (Echolaan) - en tankhindernissen aan de IJsselmeerdijk.
Het polderhuis (Dijkweg 1), gelegen ten westen van Muiderberg, is een rond 1850
tegen de dijk opgetrokken, wit gepleisterd pand met beneden een doorrijschuur. De
naastgelegen dienstwoning Dijkweg 2 dateert uit 1890.
Poldermolen ‘De Onrust’ (Boezemkade 1), gelegen ten zuidwesten van
Muiderberg, is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler met bakstenen onderbouw.
Deze molen, gebouwd in 1806 bij de tweede (mislukte) poging het Naardermeer
droog te leggen, is nog steeds in gebruik ter regulering van het waterpeil van het
meer. Het nabijgelegen gemaal ‘De Machine’ (Boezemkade 5) kwam in 1883 tot
stand bij de derde poging, maar raakte al in 1886 buiten gebruik wegens
kwelwaterproblemen en slechte landbouwopbrengsten.

Naarden
Stad, ontstaan aan de noordwestkant van het Gooi nabij de Zuiderzee (nu IJsselmeer).
Het rond 900 voor het eerst vermelde Naarden lag verder noordoostelijk en kreeg
omstreeks 1325 stadsrechten. Rond 1350 werd dat Naarden door Hoekse troepen
verwoest. Mede door de toenemende kustafslag volgde herbouw verder landinwaarts,
waarvoor graaf Willem V in 1351 toestemming verleende. Door de ligging aan de
zeedijk (Westdijk) tussen Naardermeer en Zuiderzee kreeg Naarden grote militaire
betekenis. In 1355 was de verdedigingsgordel om de stad gereed en in 1403 gaf
Albrecht van Beieren toestemming om een zeehaven aan te leggen.
Naarden kreeg een ei-vormige plattegrond met het regelmatige stratenpatroon van
een ‘bastidestad’ en met de Grote kerk in het hart. De Marktstraat ligt in het verlengde
van de zeedijk. De stad ontwikkelde zich voorspoedig dankzij de textielnijverheid
en groeide uit tot centrum van het Gooi. Na de inname van de stad in 1572
vermoordden Spaanse troepen een groot deel van de bevolking. Eind 16de eeuw
werden al weer nieuwe vestingwerken opgebouwd. De aanleg van de Naardertrekvaart
(1640-'42) en de postroute naar Hamburg (1664) bevorderden de handel. Vanwege
de inname van Naarden door Franse troepen in 1672 en de herovering door prins
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Willem III een jaar later begon men voortvarend met de aanleg van een imposante
vesting met zes bastions en twee toegangen (1673-'85). De inmiddels verzande
zeehaven werd gedempt. Aan de Gooise zijde groef men de hogere zandgronden af
om inundaties mogelijk te maken; het afgevoerde zand ging naar Amsterdam voor
de stadsuitbreidingen aldaar. Aan de oostzijde van Naarden was door de afgraving
nu wel de aanleg van de zeewerende Oostdijk noodzakelijk.
De vestingstatus belemmerde op termijn een verdere ontwikkeling. De Franse tijd
en de 19de eeuw brachten ernstige verpaupering en de sloop van vervallen bebouwing.
Bussum en Hilversum streefden Naarden in economisch opzicht voorbij. Op enige
afstand van de vesting kon vanaf 1860 wat bebouwing verrijzen, gestimuleerd door
de opening van het station Naarden-Bussum (1874) aan de spoorlijn
Amsterdam-Amersfoort. De Kringenwet stond hier echter alleen houten huizen toe.
Na 1900 verrezen die aan de Sandtmannlaan, de Thierensweg en de Godelindeweg.
W.F. Nieuwstad ontwierp voor het gebied ten zuiden van de vesting een eerste
uitbreidingsplan (1912). Pas na de opheffing van de vesting in 1926 was overal
woningbouw in baksteen mogelijk, zoals in het Wilhelminakwartier (circa 1930) en
ten noorden van de Zwarteweg. In 1939 kreeg de vesting een derde toegang (Burg.
Van Wettumweg). Na de Tweede Wereldoorlog is het hele gebied op de grens met
Bussum (Minister- en Rembrandtkwartier) volgebouwd en is Naarden aan de westzijde
uitgebreid bij de Naardertrekvaart. In het centrum is door sanering de Grote Kerk
‘vrijgelegd’. De vesting Naarden is een beschermd gezicht.
De (Herv.) Grote of St.-Vituskerk (Marktstraat 13) [1] is een forse basilicale
kruiskerk, voorzien van een vijfzijdig gesloten koor met kooromgang en een forse
ingebouwde toren van drie geledingen met gekanteelde balustrade en achtzijdige
spits. Vanaf 1380 begon de bouw van het laat-gotische koor van een eenbeukige
kruiskerk, waarvan het schip en de laat-gotische toren in 1440 werden voltooid.
Vanaf 1455 kwamen uitbreidingen tot stand: de kooromgang, verlenging van de
transepten en doorgetrokken zijbeuken. Na een brand in 1468 is het oorspronkelijke
plan van de zijbeuken gewijzigd. Dit is te zien bij de spitsboogvensters in de
westgevels van de zijbeuken die oorspronkelijk hoger waren, bedoeld voor halve
houten tongewelven (exterieur gereconstrueerd 1978). Na voltooiing van de kerk in
1479 volgde de bouw van de sacristie door Ydus van Eck. De kerk werd nogmaals
geteisterd door brand in 1481 en 1490. In 1510 was de kerk hersteld. De toren bevat
een door Steven Butendiic gegoten klok (circa 1450) en heeft een door A. de Heer
vervaardigde torenspits (1661). De kerk is gerestaureerd in 1935-'43 (L. Streefkerk)
en 1965-'78. Bij die laatste
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Naarden, vestingwerken vanuit het zuiden

restauratie heeft de toren de omgang met kantelen gekregen en is het in 1672
kapotgeschoten zeszijdige vieringtorentje gereconstrueerd. Verder is de tufstenen
toreningang geheel vernieuwd en zijn het neogotische portaal (1860, 1949 gesloopt)
aan de marktzijde en de consistorie bij het koor herbouwd.
Het interieur wordt gedekt door een in 1510 voltooid houten tongewelf met
trekbalken op korbeelstellen in middenschip, transept en hoogkoor. De zijbeuken en
de kooromgang hebben stenen kruisgewelven. Boven de scheibogen bevindt zich
een schijntriforium met ondiepe spitsboognissen. De zuilen in het schip hebben
bladkapitelen, in het koor zijn de kapitelen versierd met gebeeldhouwde monsters,
dieren, druiventakken en mensfiguren. De muurstijlen onder het transeptgewelf zijn
voorzien van gesneden figuren en gebeeldhouwde consoles met koppen. De consoles
van het gewelf in het torenportaal tonen de vier westerse kerkvaders. Op de noordwand
van de toren is een muurschildering met St. Christoforus zichtbaar (tweede helft 15de
eeuw).
Bijzonder zijn de in 1510-'18 aangebrachte omvangrijke gewelfschilderingen op
het houten gewelf van schip en koor. Hier zijn bijbelse taferelen uitgebeeld binnen
laat-gotische omlijstingen (gerestaureerd 1967-'75). De schilders zijn mogelijk
afkomstig uit de omgeving van Jacob Cornelisz van Oostzanen en beïnvloed door
diens houtsneden en die van Albrecht Dürer. Aan de noordzijde zijn thema's uit het
Nieuwe Testament verbeeld en aan de zuidzijde de corresponderende
oudtestamentische prefiguraties. Op de gewelfvlakken, de trekbalken en de
korbeelstellen zijn verder bladranken en spreukbanden geschilderd, en de wapens
en huismerken van schenkers: de stad, de gilden en voorname families. Het wapen
van keizer Karel V laat vermoeden dat de Kruisdraging door hem is geschonken.
De kerk bevat een houten koorhek (1531) met rijk snijwerk in vroege
renaissance-vormen, mogelijk vervaardigd door Gregorius Wellemans of diens
leerlingen. De bekroning met het wapen van Karel V is grotendeels een reconstructie
uit 1978. Tot de inventaris behoren verder een houten kooromheining (1626), een
laat-gotische en een 17de-eeuwse preekstoel, 17de-eeuwse herenbanken - waaronder
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een magistraatsbank (1623), een schutterijbank (1663) en een weesmeestersbank
(1681) - en verder een tiengebodenbord (1603) en een kleermakers- en
lakenverkopersbord (1618). Een

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

449

Naarden, Binnenstad
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(Herv.) Grote- of St.-Vituskerk (p. 447)
Comeniuskapel (p. 449)
R.K. St.-Vituskerk (p. 449)
(Geref.) Andreaskerk (p. 449)
Chr. Geref. kerk (p. 449)
Weeshuiskazerne (p. 449)
Diaconiehuis (p. 449)
Burgerweeshuis (p. 450)
Spaanse Huis (p. 450)
Stadhuis (p. 450)
Groot Arsenaal (p. 451)
Promerskazerne (p. 451)
Kantine (p. 451)
Garnizoensbureau (p. 451)
Nederlands Vestingmuseum (p. 451)
Utrechtse Poort (p. 451)
Fort Ronduit (p. 451)
Turfloods (p. 451)
Garnizoensinfirmerie (p. 451)
Postkantoor (p. 452)
Politiebureau (p. 452)
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23
24
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R.K. verenigingsgebouw Concordia (p. 454)
stoomweverij J.A. Bos (p. 454)
pakhuis graanhandel Kamphuis (p. 454)
Schutsluis (p. 454)
Zeebrug (p. 454)
Sluisbrug (p. 454)

marmeren reliëf uit 1773 door J. Poggeman (ontwerp J. Humbert) memoreert de
herovering van Naarden in 1673 door prins Willem III. Het grote orgel in neogotische
kast is in 1862 gemaakt door C.G.F. Witte. Het koororgel werd in 1937 gebouwd
door D. Flentrop voor de Wereldtentoonstelling in Parijs met een door F.A. Eschauzier
ontworpen kast (overgebracht 1938).
De Comeniuskapel (bij Kloosterstraat 29) [2] is een laat-gotische, driezijdig
gesloten kapel, gebouwd rond 1440 voor het Mariaconvent van de tertiarissen van
St. Franciscus. Vanaf 1651 was de kapel in gebruik bij de Waalse gemeente. In
1813-'14 benutten de Fransen deze ruimte als gevangenis en in 1862 kwam de kapel
in bezit van het Rijk, dat het aangrenzende weeshuis al als kazerne in gebruik had.
In 1933-'37 werd de kapel door B.T. Deenik veranderd in een Comenius-mausoleum,
na de opgraving van het graf van de Tsjechische theoloog, opvoedkundige en drukker
Jan Amos Comenius († 1670). J. Benda ontwierp de geëtste glazen, het koorhek is
van J. Horejc (1937). Sinds 1994 maakt de kapel deel uit van het Comeniusmuseum.
De R.K. St.-Vituskerk (Turfpoortstraat 3) [3], een basilicale kerk met halfrond
gesloten koor en een terzijde geplaatste zadeldaktoren, verrees in 1910-'11 naar een
neoromaans ontwerp van J. Stuyt ter plaatse van een kerk uit 1835. De pastorie
(Marktstraat 1) is een blokvormig traditionalistisch pand uit 1936, ontworpen door
H.G. van Eijden.
Overige kerken. De voorm. (Geref.) Andreaskerk (Turfpoortstraat 29) [4] is een
zaalkerk uit 1895 met eclectische elementen en een gepleisterde middenpartij. Uit
1958 dateren de Chr. Geref. kerk (Cattenhagestraat 57; ontwerp H.F. Sijmons) [5],
ontworpen in eenvoudige functionalistische stijl, en de Geref. kerk (Kon.
Wilhelminalaan 3; W. de Gooyer).
De weeshuiskazerne (Kloosterstraat 29) [6] bestaat uit vier vleugels om een grote
binnentuin. Van het rond 1440 gebouwde Mariaconvent ter plaatse resteren de
zuidvleugel (Kloosterstraat), de westvleugel (Jan Massenstraat) en de kapel
(Comeniuskapel). Na de Reformatie in 1579 werd het klooster grotendeels tot
weeshuis ingericht, andere delen werden gebruikt als school. Vanaf 1809 tot 1986
diende het complex als kazerne. Ingrijpende verbouwingen vonden plaats in 1847-'48
en verder in 1935-'39, toen de noordvleugel werd vernieuwd en de oostvleugel
gebouwd. Bij een restauratie in 1986-'92 heeft men die delen en het noordwestelijke
hoekpand herbouwd.
Het voorm. diaconiehuis (Turfpoortstraat 53) [7] is een mogelijk 17de-eeuws diep
pand, waarvan de gevel vermoedelijk rond 1750 is verbouwd tot
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Naarden, (Herv.) Grote of St.-Vituskerk, plattegrond

lijstgevel. Een wapensteen uit 1741 verwijst naar de stichter Jacobus Verhoef.
Het voorm. burgerweeshuis (Cattenhagestraat 8) [8] is een als herenhuis gebouwd
tweebeukig dwars pand met 17de-eeuwse kern. De rond 1800 opgetrokken statige
voorgevel heeft geblokte hoekrisalieten en een zandstenen ingangsomlijsting bekroond
met vazen. Vanaf 1795 tot 1828 bewoonden leden van de familie Heshuysen het
huis, waarna het tot weeshuis werd ingericht. Na 1928 kreeg het gebouw wisselende
bestemmingen en in 1985 heeft men hier het stadsarchief gehuisvest. Het interieur
bevat twee regentenkamers en midden in

Naarden, (Herv.) Grote of St.-Vituskerk, interieur (1979)

het achterhuis een zaal (nu schilderijenzaal) met een trompe l'oeil-wandbeschildering
op doek.
Het Spaanse Huis (Turfpoortstraat 27) [9], een eenlaagspand met onderkelderde
opkamer, werd gebouwd als kapel van het (gesloopte) laat-middeleeuwse gasthuis,
dat eind 16de eeuw enige tijd als raadhuis in gebruik was. Hier begon in 1572 de
bloedige moordpartij door Spaanse troepen, waarbij de stad ook in brand werd
gestoken. Na het herstel in 1615 was er geruime tijd een waag ondergebracht. Drie
gevelstenen herinneren aan deze gebeurtenissen. In de 19de eeuw diende het gebouw
als hoofdwacht en was in het achterhuis een garnizoensbakkerij gehuisvest. Van
1924 tot 1992 was er het Comeniusmuseum gehuisvest. Bij een restauratie in 1967
zijn onder meer een 17de-eeuwse eikenhouten betimmering en een schouwboezem
met natuurstenen kariatiden ingebracht.
Het stadhuis (Marktstraat 22) [10] is een tweebeukig diep pand uit 1601 met twee
ongelijke trapgevels en een zeszijdige dakruiter met peervormige open bekroning
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(klok 1604; Henricus Meurs). De smallere vleugel rechts heeft een onderkelderde
opkamer. De maniëristische gevels zijn rijk uitgevoerd met speklagen,
siermetselwerkbanden en beeldhouwwerk (maskers, cartouches, wapens). Een stoep
leidt naar een zandstenen rondboogpoortje met fronton en beelden (Fides, Spes en
Justitia). De voorgevel heeft zandstenen kruisvensters; in de zijen achtergevel zijn
ze in hout uitgevoerd. Het gebouw is gerestaureerd in 1936 (A.L. Oger).
In het interieur zijn de hal en een raadzaal voorzien van balklagen met
gebeeldhouwde consoles en gesneden sleutelstukken. De raadzaal, nu trouwzaal,
heeft uit de bouwtijd ook de eiken betimmering met banken en balie behouden.
Opmerkelijk zijn verder in de hal de schilderstukken ‘Het oordeel van Salomon’
(1602) en ‘De brand van 1572’ (1604), en in de raadzaal een schoorsteenstuk met
stadswapen (1603) en drie schilderijen met de rechtsvoorstellingen (1601, 1615 en
1619). Tot de inventaris behoort verder koperwerk uit de in 1935 gesloopte synagoge.
Verdedigingswerken. De omvang van de stad met zijn middeleeuwse omwalling
is nog herkenbaar. Restanten van de oudste vestinggracht zijn de huidige Oude en
Nieuwe Haven. De stadsmuur werd na 1572 vervangen door een versterking met vijf
bastions volgens het Oudnederlandse vestingstelsel, ontworpen door Thomas Thomasz
en Adriaen Anthonisz. Na de bezetting door de Fransen in 1672 en de herovering
door prins Willem III kwamen onder leiding van Adriaan Dortsman de nu nog
behouden vestingwerken tot stand, de eerste fase (1673-'78) naar plannen van
Maximiliaan d' Yvoy en de tweede (1679-'85) naar plannen waarin de invloed van
Paul Storff de Belleville herkenbaar is. De nieuwe vesting kreeg een dubbele
vestingring en grachten met zes bastions, zes ravelijnen en een

Naarden, Stadhuis
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enveloppe volgens het Nieuwnederlandse systeem. Op en in de bastions bevonden
zich bomvrije kazernes, kazematten, remises, magazijnen en poternes. Slechts twee
poorten - de Utrechtse en de Amsterdamse poort - verschaften toegang tot de vesting.
De bastions Oud-Molen, Katten en Oranje vormden het zeefront. Ter scheiding van
het binnenen buitendijkse water kwamen in de gracht gemetselde beren; de westbeer
met monniken (1676, vervangen 1938) en de oostbeer (1685). De bastions Promers,
Turfpoort en Nieuw-Molen bestreken de landzijde.
Uit 1678 dateert het Groot Arsenaal (Kooltjesbuurt 1) [11], het voorm. tuighuis
op bastion Oud-Molen. Dit wit gepleisterde rechthoekige complex heeft vier vleugels
rond een binnenplaats. Boven de middelste rondboogpoort zit een groot zandstenen
reliëf met wapentrofee en in de hal bevindt zich een marmeren gedenksteen uit 1688.
In 1728 werd het gebouw verhoogd met een verdieping en uitgebreid met een
noordoostvleugel, het eveneens wit gepleisterde Klein Arsenaal. Dit na een brand in
1954 gerestaureerde arsenaalcomplex heeft tot 1987 een militaire functie behouden;
nu zijn er winkels gevestigd.
In 1815 werd de vesting Naarden onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De vestingwerken zijn in 1873-'79 gemoderniseerd. Zo vernieuwde men de Utrechtse
Poort en tussen de vesting en de Zuiderzee verrees het Fort Ronduit (beide apart
beschreven). Op de bastions kwamen nieuwe bomvrije kazernes en remises tot stand
en op enkele ravelijnen bomvrije gebouwen voor logies en munitie. Ook de courtines
en ravelijnen werden verbeterd. Op het bastion Oud-Molen bouwde men bij het
arsenaal een kruitmagazijn met ijskelder (1853), een grote bomvrije kazerne met
hospitaal (1877-'79) en een bomvrije bakkerij en slagerij (1878). Verder kwamen
er een wachthuis en een brandspuitenhuis (1877) en na 1879 diverse dienstwoningen,
waaronder een tweelaagse voorm. woning voor de bakkers, de voorm. woningen
voor gehuwde militairen (Kooltjesbuurt 3 en 7) en een voorm. wachterswoning
(Kooltjesbuurt 5).
Aan het A. Dortsmanplein kwamen verschillende militaire gebouwen tot stand.
De voorm. Promerskazerne (A. Dortsmanplein 3-3a; 1875-'77) [12] is een met aarde
afgedekt langgerekt eenlaagspand. De gevel in vroege neorenaissance-stijl is voorzien
van een gebosseerde natuurstenen poort en rijk beeldhouwwerk met rijkswapen,
gehelmde kop, leeuwen en leeuwenmaskers. Dit gebouw kreeg later de functie van
jeugdsociëteit en kantoor, en is nu in gebruik als restaurant. Verder zijn er de voorm.
kantine (A. Dortsmanplein lb, 1880) [13], een wit gepleisterd eenlaagspand met
gesneden windveren (nu V.V.V.-kantoor), en het voorm. garnizoensbureau (A.
Dortsmanplein 5; 1887-'88) [14], een tweelaags gebouw met geblokte midden- en
hoekrisalieten.
In 1895-1906 kreeg de enveloppe (Korte en Lange Bedekteweg) betonnen
schuilplaatsen. In 1915 werd de Amsterdamse poort gesloopt en vervangen door een
coupure. Ook verlegde men de toegang naast de Utrechtse poort (Kapitein G.A.
Meijerweg).
Na de opheffing van de vestingstatus (1926) werden de wallen al snel beschermd
en kon ontmanteling en sloop worden voorkomen. In de westwal - de courtine tussen
de bastions Nieuw-Molen en Turfpoort - werd wel een derde toegang gemaakt. Het
daarvoor door W.M. Dudok met stadsarchitect B.T. Deenik ontwikkelde S-vormige
tracé kwam in 1938-'39 tot stand in het kader van een werklozenproject. Op het
bastion Turfpoort is sinds 1954 het Nederlands Vestingmuseum (Westwal 6) [15]
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gevestigd, waarvan de administratie is ondergebracht in de dubbele remise. Van 1964
tot het eind van de 20ste eeuw is een restauratie van de vesting uitgevoerd. Ten
zuidwesten van de vesting Naarden ligt een in 1787 aangelegde inundatiesluis. De
twee bijbehorende lunetten zijn in 1873 verbouwd tot de batterijen Karnemelksesloot
(Naardermeer ong.) en voorzien van met aarde bedekte bomvrije gebouwen. In 1915
zijn twee ingegraven betonnen schuilplaatsen toegevoegd.
De Utrechtse Poort in de courtine Oranje-Promers (Ruijsdaelplein ong.) [16]
stamt uit 1680 maar werd in 1877 (jaartalankers) ingrijpend verbouwd

Naarden, Promerskazerne (1981)

met gevels in rijke eclectische stijl (gerestaureerd 1982). De overwelfde doorgang
heeft aan de stadszijde een rijk geprofileerde spitsboog. Aan weerszijden van het
hoge middendeel bevinden zich lage gekanteelde zuilengalerijen en hoektorens.
Portretmedaillons aan de stadszijde tonen koning Willem III en koningin Sophie.
Het lofwerk werd vervaardigd door de firma Dobbe van Pelt te 's-Hertogenbosch.
De kraanbrug (1877-'79) aan de grachtzijde is vastgezet.
Fort Ronduit (Admiraal Helfrichweg ong.) [17]. Dit aan de noordzijde van de
stad gelegen, omgrachte fort gaat terug op een in 1746 aangelegde redoute, die in
1785 door een retranchement met de stad werd verbonden. In 1873-'77 ontstond het
huidige polygonale fort met drie bomvrije gebouwen (kazerne, wachthuis,
schuilplaats). Verder werd toen een nieuwe lange aarden wal met toegangsweg
aangelegd. Over de gracht ligt een unieke kraanbrug (1878), waarvan de vier liggers
draaibaar waren (nu vast brugdek). Rond 1914 versterkte men het fort met
schuilplaatsen, loopgraven en batterijen.
Overige militaire gebouwen. In 1752 voor militair gebruik gebouwd is de voorm.
turfloods (Nieuwe Haven 33) [18], een blokvormig pand met hoge begane grond.
Het omlopend schilddak wordt inwendig ondersteund door drie standvinken. Het
pand kwam in de 19de eeuw in gebruik als opslagplaats voor affuiten, brandspuiten
etc.; nu is het een restaurant. De voorm. garnizoensinfirmerie (Gansoordstraat 24-28)
[19] is een 18de-eeuws gebouw, dat in 1754
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Naarden, Postkantoor met directeurswoning

door de diaconie van de Herv. gemeente was aangekocht voor de huisvesting van
bejaarden en wezen, en vanaf 1809 (met onderbrekingen) als hospitaal diende
(verbouwd 1832). Bij het complex hoorden enkele om een binnentuin gebouwde
panden (Ruijsdaelplein 29-35, deels herbouwd), met een apotheek, lijkenhuisje en
een gebouw voor besmettelijke ziekten. Het voorm. postkantoor met
directeurswoning (Pastoorstraat 18) [20] is een L-vormig hoekpand uit 1902, gebouwd
in neorenaissance-stijl met trapgevels en bij de afgeschuinde hoek een uitkragende
erker en een achtzijdig hoektorentje.
Het voorm. politiebureau (Raadhuisstraat 1-3) [21] werd in 1913 in
traditionalistische vormen gebouwd als een diep pand met dakruiter. De kruiskozijnen
met halve luiken en de sierankers refereren aan de neorenaissance.
Woonhuizen. De bebouwing van Naarden bestaat uit diepe huizen, soms
onderkelderd en vaak later verhoogd. Dikwijls gaan oude kappen, balklagen of
houtskeletten verborgen achter jongere, veelal gepleisterde, gevels. Een enkele keer
zijn twee of drie buurpanden samengevoegd achter een nieuwe gevel. Door de
stadsbrand van 1572 resteren weinig middeleeuwse huizen. Een uitzondering vormt
het dwarse eenlaagspand Gansoordstraat 14, dat in de kern vermoedelijk
midden-15de-eeuws is. Aan de achterzijde bevindt zich een 17de-eeuwse aanbouw
met waterput. Van oorsprong vermoedelijk 16de-eeuws is Marktstraat 32. In de
boven een kelder met tongewelf gelegen achterkamer hebben de balken een
beschildering met bladranken (circa 1600). In de tweede helft van de 19de eeuw is
het pand verhoogd, kreeg het een lijstgevel en een kap met Philibertspanten.
17de- en 18de-eeuwse huizen
Het rond 1600 gebouwde diepe huis Kloosterstraat 13 heeft een trapgevel met
toppilaster en geblokte ontlastingsbogen. Binnen bevinden zich een kelder, een
kapconstructie en een balklaag met maniëristische sleutelstukken uit de bouwtijd.
Het pand werd in de 17de eeuw gebruikt als poststation en diende lange tijd als
woonhuis van de schout van Naarden (Adolf Heshuijsen). Van rond 1800 dateren
de middengang en een schouw met gestucte boezem in Lodewijk XVI-stijl. De forse
diepe huizen Kloosterstraat 9 en 11 zijn tegelijk gebouwd in 1621 en hebben een
doorlopende gevel in rijke maniëristische stijl met natuurstenen banden en geblokte
vensterbogen. Op de scheiding tussen de huizen zit een alliantiewapen (1621). Bij
nr. 11 is de trapgevel voorzien van klauwstukken met voluten, siervazen en obelisken
(fronton gereconstrueerd). De topgevel bij nr. 9 heeft men rond 1800 verwijderd.
Een maniëristische in- en uitgezwenkte topgevel bezit Jan Massenstraat 3 (circa
1630).
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Eenvoudige 17de-eeuwse trapgevels, slechts versierd door een toppilaster en
waterlijsten, zijn te vinden bij Kloosterstraat 2 en Gansoordstraat 52. Het vrijstaande
en zeer diepe huis Kloosterstraat 27 (circa 1640) met trapgevel, is later geheel
gepleisterd en rond 1900 voorzien van een winkelpui. Achter de gepleisterde tuitgevels
van Marktstraat 49 en Gansoordstraat 26 gaan vermoedelijk nog 17de-eeuwse huizen
schuil. Waarschijnlijk uit de tweede helft van die eeuw is het later gepleisterde
tweebeukige dwarse huis Marktstraat 53. Het rijzige dwarse huis Marktstraat 15
kreeg in de 18de eeuw aan de zijkant een klokgevel met zijvoluten en segmentvormig
fronton. Het naastgelegen smalle dwarse huis Marktstraat 17 is in

Naarden, Woonhuizen Kloosterstraat 9-13 (1991)

oorsprong mogelijk ouder dan de 17de eeuw.
Uit circa 1700 dateert de gepleisterde klokgevel van Marktstraat 34 met zijn kleine
natuurstenen zijvoluten en bloemdecoraties op de randen. Een halsgevel met
gebeeldhouwde klauwstukken bezit Cattenhagestraat 20-22 (circa 1740). Bij het
dwarse huis Cattenhagestraat 11-11a is het middendeel opgetrokken tot een klokgevel
met hoekvoluten en een kuif in Lodewijk XIV-stijl. Andere voorbeelden van
18de-eeuwse klokgevels zijn te vinden bij Gansoordstraat 40 en 44 (circa 1750) beide met hoekvoluten - en (later gepleisterd) bij Cattenhagestraat 23 (met fronton)
en Jan Massenstraat 2.
Bij veel diepe huizen heeft men later de geveltop vervangen door een kroonlijst
en dakschild. Voorbeelden hiervan zijn Cattenhagestraat 42 (sierankers) en
Marktstraat 36, 41-47 en 51.
Voor twee bestaande panden verrees eind 18de eeuw de sobere gevel van
Marktstraat 66. Het huis Cattenhagestraat 16 heeft een vergelijkbare gevel voorzien
van een ingangsomlijsting met Lodewijk XVI-details. Ook de geblokte
ingangsomlijstingen van Turfpoortstraat 39, Kloosterstraat 6 en Turfpoortstraat 20
stammen uit die tijd.
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19de en 20ste eeuwse huizen
Na een periode van verpaupering begon de stedelijke economie rond 1850 weer
aan te trekken en vonden verbouwingen en vernieuwingen plaats, zoals bij Marktstraat
39 (circa 1860). Eclectische details tonen de gepleisterde gevels van Kloosterstraat
10 en Turfpoortstraat 12 (beide circa 1870). Het ongepleisterde dubbele huis
Turfpoorstraat 58-60 verrees rond 1880 in eclectische vormen. Een trapgevel en
siermetselwerk in neorenaissance-stijl bezit Cattenhagestraat 38 (1895). Eveneens
voorzien van siermetselwerkdetails zijn Ruysdaelplein 4-5 en de arbeiderswoningen
St.-Vitusstraat 55-65 (1906). Het diepe huis Turfpoortstraat 56 kreeg rond 1925 een
gevel met expressionistisch metselwerk naar plannen van F. Dekker. Door L.
Streefkerk ontworpen in traditionalistische vormen is Turfpoortstraat 55 (1932).
De Kringenwet (1853) vormde een ernstige belemmering voor uitbreiding direct
rond de vesting. Daarom zijn de oudste villa's verder weg te vinden, tegen de grens
met Bussum en nabij het station (1874). Een voorbeeld is het wit gepleisterde
herenhuis Comeniuslaan 8 (circa 1880), met middenrisaliet en hoekpilasters, en het
met eclectische details uitgevoerde eenlaagspand Anne-ville (Zwarteweg 64; circa
1880). Monumentaal is de neorenaissance-villa L. Hortensiuslaan 15 (circa 1895).
Voorzien

Naarden, Woonhuis Sandtmannlaan 34

van details in die stijl is Villa Nuova (Comeniuslaan 12-14; circa 1900). Wit
gepleisterde gevels en decoraties in schoon metselwerk hebben Burg. Van Hasseltlaan
6 en W. Koeniglaan 14-16 (beide circa 1905). De rijzige Villa Stendhal (Pater
Wijnterlaan 2; 1909) heeft in de geveltop een tegeltableau boven een serliana-venster.
In deze buurt gebouwde expressionistische huizen zijn bijvoorbeeld Burg. Van
Hasseltlaan 8-10 (1920, G. Repko), Burg. Van Hasseltlaan 9-11 (1919) met
paraboolvormig dak en Burg. Van Hasseltlaan 12 (circa 1930) met decoratief
siermetselwerk. Vanaf 1900 kon er in de Verboden Kringen alleen in hout worden
gebouwd, aanvankelijk aan de (Verlengde) Fortlaan, zoals de eenvoudige
eenlaagspanden Fortlaan 15-17 (circa 1900) en Fortlaan 13 (1905) naar plannen
van F. Yperlaan. Iets later ontwikkelden bouwexploitanten grotere woningblokken,
zoals de in chaletstijl gevarieerd uitgevoerde houten middenstandswoningen
Sandtmannlaan 1-32 en Nagtglaslaan 7-9 (1909-'12) naar ontwerp van G.E.A.
Sandtmann, directeur van de ‘Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen:
Zeker Bezit’. Het pand Sandtmannlaan 34 heeft een uitkragende hoekerker bekroond
door een opengewerkt achtzijdig torentje. Latere voorbeelden zijn de houten villa
Brownies (Fortlaan 27; 1920), naar ontwerp van H. Everts, en de door H.G. van
Eijden ontworpen panden Fortlaan 23 en 25 (beide 1921). Everts ontwierp
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Naarden, Woonhuizen Godelindeweg 24-26 (Dudokhuizen)

ook de houten villa Thierensweg 32. Het houten buurhuis Thierensweg 30 (1920),
met hoge kubusvormige kap, kwam tot stand naar plannen van H.Th. Wijdeveld voor
kweker en plantengroeimiddelenfabrikant H.P. Bendien. De houtbouweisen golden
toen ook voor de Godelindeweg, waar W.M. Dudok de zogenoemde houten
Dudokhuizen (Godelindeweg 20-48; 1921-'23) ontwierp in zakelijk-expressionistische
stijl. Bij de nummers 40 en 42 is in de vormgeving de invloed van F. Lloyd Wright
merkbaar. Dudok ontwierp verder in expressionistische stijl de met riet gedekte villa
J. van Woensel Kooijlaan 17 (1920). In vergelijkbare stijl maakte J. Rebel diverse
ontwerpen, zoals voor de landhuizen De Bikkel (J. van Woensel Kooijlaan 27; 1921),
J. van Woensel Kooijlaan 5 (1926) en voor de villa De Beek (Oud Blaricummerweg
7; 1930). Voor G.F. Dudok van Heel ontwierp Rebel het landhuis Zuiderhof (Bollelaan
22; 1928) met koetshuis en stallen (Bollelaan 18-20), gelegen aan een lange oprijlaan
en omgeven door een siertuin naar plannen van D.F. Tersteeg. Landhuis 't Eiland
(Valkeveenselaan 44; 1937) heeft drie vleugels rond een centraal trappenhuis en
volumes van verschillende hoogten. Voorbeelden van kleinere expressionistische
villa's zijn de drie met riet gedekte panden van De Boshoek (Bollelaan 1-3 en Oud
Blaricummerweg 40; 1920, ontwerp J.M. van
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der Mey) en de twee dubbelpanden Bollelaan 10-16 (1939, W. Kelder) in
zakelijk-expressionistische vormen.
Volkswoningbouw. Op het terrein van het voorm. Isr. kerkhof binnen de vesting
liet de woningbouwvereniging Volksbelang in 1917-'18 de in U-vormig opgezette
woningen Kloosterstraat 66-80 e.o. bouwen naar een ontwerp van L. Streefkerk. Hij
ontwierp ook de ten noordwesten van de vesting gelegen arbeiderswoningen H. van
Eijkenstraat 52-94 (1921). De L-vormig opgezettte bejaardenwoningen J.
Houtmanstraat 2-24 en 3-9 (1941-'42) zijn ontworpen door H. Bunders aan een
plantsoen naar plannen van D.F. Tersteeg.
Winkels. Eind 19de eeuw kregen enkele bestaande panden winkelpuien met
eclectische details, zoals Cattenhagestraat 14 en Marktstraat 21 en 38. Kleurrijk
baksteenwerk bezit de kleine winkel Peperstraat 12 (circa 1905). Het winkelpand
Kloosterstraat 20 (circa 1905) is voorzien van gepleisterde banden. Uit circa 1920
dateert de sobere pui van Marktstraat 5 (huis 1785). Een opmerkelijk paraboolvormig
afgesloten winkelvenster in expressionistische stijl heeft het voorm.
manufacturenmagazijn Kloosterstraat 16 van de firma Henselijn & Zn. (1933).
Het voorm. R.K. verenigingsgebouw ‘Concordia’ (Turfpoortstraat 30) [22] is
een breed gebouw uit 1910 met aan weerszijden risalerende entreepartijen. De gevels
daarvan zijn gedecoreerd met pilasters en getrapte topjes (links reconstructie 1960).
Na 1945 was het pand een militair tehuis en in 1995 is het verbouwd tot twee
woningen.
Boerderijen. Goed behouden stadsboerderijen zijn de hallenhuisboerderij
Gansoordstraat 31 (17de eeuw) en de gepleisterde boerderij St.-Vitusstraat 49. De
18de-eeuwse boerderij St.-Annastraat 20 is ook grotendeels gepleisterd en heeft
achter de linker voorkamer een onderkelderde opkamer. Achter het huis staat een
stenen schuur.
Aan de zuidwestzijde van Naarden bevindt zich de 17de-eeuwse, met riet gedekte
en gepleisterde, dwarshuisboerderij Ridderhoeve (Naardermeer 13), voorheen
‘Meerlust’. De rond 1880 gebouwde langhuisboerderij Naardermeer 5 is uitgevoerd
in hout vanwege de situering binnen de Verboden Kringen. Uit dezelfde tijd en van
hetzelfde type is de aan de oostzijde van de vesting gelegen boerderij Meentweg 2-4
met gesneden windveren.
Bedrijfsgebouwen. In 1867 stichtte J.A. Bos een stoomweverij [23] voor de
productie van jute koffiezakken. Deze werd gevestigd in het complex Kooltjesbuurt
9-13. Het tweelaagse ondiepe voorgebouw dateert uit circa 1872 en bevatte de
doorgangen tot de achterliggende fabriekshallen en het kantoor-magazijn (verdieping).
Van 1877 tot 1949 was de fabriek in handen van het Ministerie van Oorlog, eerst als
artilleriemagazijn en vanaf 1888 als kleding- en wapenmagazijn. Het in 1994
gerestaureerde complex heeft nu een kantoorbestemming. Van de voorm. N.V.
Gooische Beetwortelsuikerfabriek (Huizerstraatweg 28) resteren nog enkele
gebouwen. Deze fabriek werd in 1872 gebouwd in opdracht van J.P. Dudok van Heel
en gesloten in 1902, om daarna voorgezet te worden als Chemische Fabriek ‘Naarden’,
bekend vanwege de productie van smaak- en reukstoffen. Van de voorm.
sigarettenfabriek ‘Palazzo’ (Comeniuslaan 10) heeft het kantoorgedeelte het uiterlijk
van een moskee met hoefijzerbogen, koepeltjes, kantelen en halve manen. Voor de
sigarenfabrikant
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Naarden, Sigarettenfabriek Palazzo

A.J. Weurman kwam de fabriek in 1915 in Moorse stijl tot stand naar plannen J.P.W.
Breling. De voorm. graanmalerij (Amsterdamsestraatweg 63-65), een hoog L-vormig
gebouw van de coöperatie ‘Ons Belang’, verrees in 1919 in expressionistische stijl
naar een ontwerp van G.J. Vos.
Pakhuizen. Uit 1913 dateert het kantoorgebouw met opslag Bussumerstraat 14
van graanhandel ‘Kamphuis’ [24]. Iets jonger is het in expressionistische vormen
uitgevoerde L-vormige pakhuis Pastoorstraat 1 (circa 1920).
De Oude en Nieuwe Haven zijn het restant van de 16de-eeuwse vestinggracht.
Tussen de twee havengedeelten zit een schutsluis [25], die vermoedelijk begin 17de
eeuw een houten sluis verving. Aan de noordoostzijde van de Oude Haven bevindt
zich de Zeebrug [26], een gedeeltelijk overwelfde damsluis. Het is een van de oudste
delen van de vesting, gezien de steen met haalring en jaartal ‘1632’ in de muur onder
het gewelf. In 1789 (sluitsteen) werd de zuidelijke helft van de doorgang overbrugd
met een tongewelf. Over de haven en de oostzijde van de sluis ligt de Sluisbrug [27].
Deze vermoedelijk vroeg-17de-eeuwse hoge gemetselde boogbrug heeft men in 1779
(steen) hersteld en in 1967 vernieuwd.
Bruggen. Uit 1929 dateert de naar een expressionistisch ontwerp van J. Dullaart
gebouwde brug in de Paulus Potterlaan voorzien van ronde gemet-
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selde leuningen, een ijzeren hekwerk, lantaarns, de wapens Naarden-Bussum en
letters NVGG. De binnenstad is over de vestinggracht bereikbaar via drie stalen
ophaalbruggen uit 1939, te weten bij de Amsterdamsestraatweg en de Burg. van
Wettumweg - beide met bedieningshuisjes - en via de Prinses Beatrixbrug
(Amersfoortsestraatweg). De laatstgenoemde heeft een oudere brugwachterswoning
(Korte bedekte weg 1; 1898).
Het standbeeld van Jan Amos Comenius (bij Marktstraat 13) is in 1957 vervaardigd
door de beeldhouwer V. Makovsky.
De Alg. begraafplaats ‘Nieuw Valkeveen’ (Valkeveenselaan 58) werd in 1937
in het kader van de werkverschaffing aangelegd naar een ontwerp in
nieuw-architectonische stijl van D.F. Tersteeg. In 1944 vonden de eerste begravingen
plaats. In de middenas van de begraafplaats staat een aula in sobere functionalistische
stijl (circa 1955).

Nederhorst den Berg
(gemeente Wijdemeren)
Dorp, ontstaan op een hoge klei-en zandopduiking nabij de Vecht. Van hieruit vonden
in de vroege middeleeuwen veenontginningen plaats. Nog vóór 1000 stichtte men
een kapel (eerste vermelding 1038). Het in de 13de eeuw gebouwde kasteel wordt
in 1301 voor het eerst vermeld, als Alfert van Wulven de heerlijkheid in leen krijgt.
Ambachtsheer Godard van Reede liet in 1628-'31 de Reevaart graven (verbeterd
1822-'28 en 1854). Deze sneed een wijde bocht van de Vecht af en leidde het
scheepvaartverkeer langs het dorp. De bebouwing aan weerszijden van de vaart is
in de loop van de tijd verder verdicht. Dankzij het kalkarme water van de Vecht kreeg
het dorp diverse linnenblekerijen (18de eeuw) en wasserijen (19de eeuw). Nederhorst,
dat oorspronkelijk tot de provincie Utrecht werd gerekend, behoort sinds 1819 tot
Noord-Holland. Door vervening en zandwinning (1925 tot 1980) is aan de oostzijde
de Spiegelpolderplas ontstaan. Nadat de Reevaart door de aanleg van het
Merwedekanaal (1893) aan belang

Nederhorst den Berg, Kasteel de Nederhorst

had ingeboet, heeft men de vaart gedempt in 1969-'71 (zuidelijke deel) en 1979
(noordelijke deel). Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp uitgebreid aan de
noordwest- en de oostzijde.
Kasteel de Nederhorst (Slotlaan 3), vroeger Horst op de Berg genoemd, is een
omgracht kasteel met zeszijdige hoektorens. Dit voor het eerst in 1301 vermelde
kasteel is vermoedelijk ontstaan uit een 13de-eeuwse vierkante woontoren, waarvan
aan de zuidzijde nog enig muurwerk zichtbaar is. In 1566 kwam het kasteel aan
Herman van Zuylen en in 1579 werd het bezit van Godard van Reede tot Saesfeld,
heer van Amerongen en Zuylenstein. Diens kleinzoon Godard was verantwoordelijk
voor de aanleg van de Reevaart en liet rond 1635 het kasteel verhogen met een
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verdieping en de binnenplaats overbouwen. Franse troepen staken het kasteel in 1672
in brand. Na het herstel kwam het in 1695 aan Godard Willem van Tuyll van
Serooskerken. Deze liet rond 1700 de huidige ingangspartij met een halfronde
dakkapel aanbrengen, evenals de monumentale brug met de hoge trap (beletage) en
daarnaast een dienstingang (souterrain). Van 1774 tot 1803 was bankier John Hope
de eigenaar. Na een verwoestende brand in 1971, waarbij slechts kale muren
resteerden, heeft men het kasteel in 1973 herbouwd en diende geruime tijd als de
Toonderstudio's. In het tweede kwart van de 18de eeuw liet Godard Willem's zoon
de tuin vernieuwen en een voorplein met twee bouwhuizen aanleggen. Slechts het
zuidelijke bouwhuis (Slotlaan 4) resteert.

Nederhorst den Berg, R.K. O.L.-Vrouwe Hemelvaartkerk

Het park en de oprijlaan zijn toegankelijk via een smeedijzeren toegangshek (circa
1730) tussen hardstenen pijlers in Lodewijk XIV-stijl.
De (Herv.) Willibrorduskerk (Kerkstraat 32) is een met tufsteen beklede
tweebeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van twee geledingen met
ingesnoerde naaldspits. De toren (met latere westingang) en het schip, beide
uitgevoerd in romaanse stijl met lisenen en rondboogfriezen, verrezen in de 12de
eeuw op de ‘Berg’. Het vroeg-gotische koor is vermoedelijk 14de-eeuws, evenals
het zuidportaal en de sacristie. Kort na 1550 ontstond de vlak afgedekte
noorderzijbeuk, die gezien de overhoekse steunbeuren mogelijk een westwaartse
uitbreiding van een al bestaand noordtransept was en bestond uit zijkapellen met
dwarskappen. Van oudere datum is de daar aanwezige rechthoekige zandstenen
noordingang, versierd met een touwornament en een moeilijk leesbaar randschrift
(15de eeuw). Onder leiding van C.B. Posthumus Meyjes werd de kerk in 1892
ingrijpend gerestaureerd. In 1939 volgde nog een inwendige restauratie.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. De toren
en de sacristie hebben stenen gewelven. Gebeeldhouwde dieren- en engelenkoppen
sieren de kapitelen van de zuilen in het schip. Tot de inventaris behoren een preekstoel
en een koorhek met triomfboog (beide begin 17de eeuw), een doophek en overhuifde
banken (alle 17de eeuw), rouwborden voor Gerard van Reede († 1670) en zijn echt-
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genote Agnes († 1692), en een door C.G.F. Witte gebouwd orgel (1872). Op het door
hoge, met steunberen geschraagde, muren omringde kerkhof dateren de oudste
grafstenen uit circa 1880. De pastorie (Voorstraat 1) is een tweelaags dwars pand
uit circa 1860.
De R.K. O.L. Vrouwe Hemelvaartkerk (Dammerweg 8) is een driebeukige
basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor, dakruiter en een toren van vier
geledingen met frontalen, hoekpinakels en naaldspits. Deze neogotische kerk verrees
in 1888-'89 naar ontwerp van Y. Bijvoets ter vervanging van een schuurkerk uit
1811. Restauraties zijn uitgevoerd in 1964 en 2002. De kerk bevat een communiebank
(1866), een Maria-altaar (1902), kruiswegstaties van K. Dunselman (1902-'08), een
Maarschalkerweerd-orgel (1906) en een door J. Matthijs vervaardigd zandstenen
hoofdaltaar (1911, ontwerp Bijvoets). Bijvoets ontwierp ook de door atelier Sodekamp
vervaardigde koorramen (1889).
De pastorie (Dammerweg 5) is een herenhuis uit 1888, Het R.K. zusterhuis
(Dammerweg 8) een langgerekt gebouw uit 1936 in zakelijk-expressionistische stijl.
De voorm. Geref. kerk (Dammerweg 15), een kruiskerk in
zakelijk-expressionistische stijl, kwam in 1937 tot stand naar ontwerp van B.W.
Plooy. Recentelijk is tegen de hoge topgevel een glazen trappenhuis aangebouwd.
De diaconiehuizen (Kerkstraat 36-38) staan aan de zuidzijde tegen het hoge
kerkhof. Deze gepleisterde huizenrij heeft een midden-17de-eeuwse oorsprong. De
woning links heeft een zijtrapgevel en een kelder en opkamer.
Woonhuizen. De oudste bebouwing bevindt zich aan de Kerkstraat en bestaat uit
- vaak later gepleisterde - diepe huizen. De 17de-eeuwse panden Kerkstraat 22 en
26 hebben tuitgevels met een toppilaster. Uit de 18de eeuw stammen Kerkstraat 2
en 28, Voorstraat 11 (afgeknotte lijstgevel) en Voorstraat 13 (sierankers). De huizen
Brugstraat 1 en Voorstraat 5 worden gedekt door één doorlopend zadeldak; het
laatstgenoemde pand heeft een lijstgevel en op de hoek een winkelentree (circa 1905).
Andere 18de-eeuwse huizen zijn Juliana-Bernhardplein 1, Kuyerspad 2
(midden-19de-eeuwse neogotische deur) en het dubbelpand Voorstraat 24-25. Het
tweelaagse herenhuis Voorstraat 4 heeft een omlijste ingang in Lodewijk XV-stijl
(circa 1750). Laat-18de-eeuws is het brede pand Voorstraat 14-17, dat is voorzien
van twee deuren in een classicistische omlijsting (Lodewijk XVI-stijl). De
dokterswoning De Uitvlucht (Voorstraat 33) dateert uit circa 1885. Simpele
neorenaissance-details vertoont het huis Kerkstraat 20 (circa 1910) met mansardedak.
De villa Dammerweg 115 (1939) heeft een paraboolvormig dak.
Wasserijen. In de achterhuizen van enkele als dwarshuis- of langhuisboerderijen
vormgegeven panden bevonden zich wasserijen, bijvoorbeeld bij Dammerweg 79
(circa 1896) en Dammerweg 85 (circa 1900). De directeurswoningen Huize Vecht
en Dijk (Dammerweg 101-102) werden in 1924 bij een wasserij gebouwd.
De muziektent (bij Voorstraat 5) dateert uit 1948 en is afkomstig uit het park van
het kasteel. Het achtzijdige dak rust op houten stijlen.
Boerderijen. Langs de Vecht staan enkele met riet gedekte krukhuisboerderijen
met uitgebouwde kelder en opkamer; 17de-eeuws zijn Eilandseweg 11 en 16a, beide
met links een uitgebouwde kelder en opkamer, en 18de-eeuws zijn Hinderdam 5 en
Hinderdam 15 (nu zonder schuurdeel). De in oorsprong 18de-eeuwse Vechthoeve
(Eilandseweg 18) heeft in 1914 een nieuw dwars geplaatst voorhuis gekregen. Uit
circa 1850 dateert de met riet gedekte dwarshuisboerderij 't Hemeltje (Vreelandseweg
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78). Een ontwerp van Th.E.B. Honders is de in 1912 gebouwde dwarshuisboerderij
Reeweg 5. Uit 1921 dateert de langhuisboerderij Eilandseweg 17.
Poldermolens. De Stichts-Ankeveensepolder ten oosten van het dorp werd bemalen
door de molen Ankeveensepad 9, een met riet gedekte achtkantige binnenkruier,
gebouwd rond 1636. Ten zuiden van het dorp staat de molen Gabriël (Gabriëlweg
ong.). Deze met riet gedekte achtkantige binnenkruier werd in 1635 gebouwd. De
molen is in 1957 tot woning verbouwd.
De sluis ‘'t Hemeltje’ in het Hilversums Kanaal (Randweg ong.), gelegen bij de
monding in de Vecht ten zuiden van Nederhorst den Berg, dateert uit 1932. Even
oud is de ophaalbrug met brugwachtershuisje. In de nabijheid ligt de betonnen
geschutskazemat ‘Overmeer’ uit 1935.
Forten. Ten noorden van Nederhorst den Berg ligt het voorm. Fort Hinderdam
(bij Hinderdam 18). Bij een in 1437 aangelegde sluis in de Vecht werd in 1629 een
schans opgeworpen. Deze had een sleutelpositie voor de inundaties van de Oude
Hollandse Waterlinie. De schans verving men in 1673 door een gebastioneerd fort,
gesitueerd op een eilandje in de Vecht. Na de bouw van de zeesluizen bij Muiden
verdween de sluis bij Hinderdam. Het eilandfort kreeg in 1848 - als onderdeel van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie - een verdedigbaar vierkant wachthuis. Dit wachthuis
en de omwalling zijn in 1880 gewijzigd. In 1913 ging het fort over naar de Stelling
van Amsterdam, waarna nog een remise (1934), een betonnen kazemat (1934) en
twee groepsschuilplaatsen (1939) werden toegevoegd. Ten zuiden van het dorp ligt
het voorm. Fort Kijkuit (Kleizuwe ong.), gebouwd in 1844-'47 voor de Nieuwe
Hollandse Waterlinie ter plaatse van een versterking uit 1803. Dit fort diende ter
afsluiting van de Vreelandseweg en het naastgelegen Hilversums Kanaal. De vierkante
redoute met afgeronde hoeken werd in 1880 ingrijpend verbouwd. Ook in 1886
vonden wijzigingen plaats, onder meer voor geschutsbatterijen. In 1933 heeft men
een betonnen kazemat met stalen front (1933) toegevoegd en in de omgeving enkele
groepsschuilplaatsen ‘type P’ (1939-'40). Beide forten zijn in 1954 als vestingwerk
opgeheven.
Horstermeer. Het ten oosten van Nederhorst den Berg gelegen Horstermeer werd
in 1882 drooggemalen binnen een sinds 1612 bestaande bedijking. Aan de Middenweg
ontstond na 1882 het lintdorp Horstermeer, waar vanaf 1905 tuinbouwbedrijven en
later bloemen- en kruidenkwekerijen gevestigd waren. In 1902 vestigde zich de
christelijk-anarchistische kolonie ‘Walden’ onder aanvoering van Frederik van Eeden.
Het
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Jachthuis (Middenweg 88) is een opzichterswoning met pseudo-vakwerk uit 1903.
Aardige boerderijen zijn de in neorenaissance-vormen uitgevoerde langhuisboerderij
‘De Horst’ (Middenweg 32; 1903) en het dwars geplaatste woonhuis van de boerderij
Middenweg 21 (1924). De Geref. kerk ‘Elim’ (Machineweg 14; circa 1930) is een
zaalkerk in eenvoudige expressionistische vormen.

Nes aan de Amstel
(gemeente Amstelveen)
Dorp, vermoedelijk in de 12de eeuw ontstaan op een landtong aan de oostoever van
de Amstel. Deze landtong werd later een eiland en slibde vervolgens vast aan de
westoever. Langs de Amstel werden buitenplaatsen gesticht. Bij de kerk vormde zich
een kleine dorpskern. Aan de zuidzijde daarvan is het dorp rond 1970 enigszins
uitgebreid.
De R.K. St.-Urbanuskerk (Amsteldijk Zuid 144) is een forse driebeukige

Nes aan de Amstel, R.K. St.-Urbanuskerk

basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een zware vieringtoren met
balustrade, hoektorentjes en achtkantige spits. Deze neogotische kerk verrees in
1889-'91 naar plannen van J.Th.J. Cuypers (eerste zelfstandige werk) ter vervanging
van een schuurkerk. De kerk is gerestaureerd in 1984-'85. Het interieur wordt gedekt
door houten tongewelven (middenschip en transept) en stenen kruisribgewelven op
zandstenen pijlers. De communiebank (1860) is afkomstig uit de schuurkerk. Tot de
door atelier Cuypers in neogotische vormen uitgevoerde inventaris behoren een
hoofdaltaar (1894), preekstoel (1904), doopvont en de als tegeltableaus uitgevoerde
kruiswegstaties (1905). Het orgel is gebouwd door P.J. Adema (1893).
De overhoeks aangebouwde neogotische pastorie (Amsteldijk Zuid 145; circa
1890) is eveneens ontworpen door Cuypers. Het kerkhof heeft een gietijzeren grafkruis
(circa 1890) en een smeedijzeren hekwerk in Lodewijk XV-stijl met het opschrift
‘Vreedenhof’ (circa 1760).
De voorm. R.K. lagere St.-Josephschool (Amsteldijk Zuid

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

Nes aan de Amstel, R.K. St.-Urbanuskerk, interieur

138) is een tweelaagse school uit 1921 naar ontwerp van P.J. Pieters.
Woonhuizen. Voorbeelden van eenvoudige dwarse dijkwoningen uit circa 1900
zijn Amsteldijk Zuid 180 en Amsteldijk Zuid 141. Late neorenaissance-vormen vertoont
Amsteldijk Zuid 146 (1914).
Boerderijen. Aan de dijken staan diverse boerderijen met dwarse voorhuizen,
zoals Ringdijk van de Bovenkerkerpolder 22 (circa 1880), Amsteldijk Zuid 149 (1896)
en de boerderij Hoop en Dank (Amsteldijk Zuid 194, circa 1910).

Nibbixwoud
(gemeente Wognum)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning. Samen met Wognum, Wadway
en Hauwert kreeg het in 1414 van graaf Willem VI - louter bestuurstechnische stadsrechten. Er vormde zich een lintbebouwing langs de Dorpsstraat. Na
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Nibbixwoud, Herv. kerk en raadhuis

de Tweede Wereldoorlog is het dorp ten noorden daarvan uitgebreid.
De voorm. Herv. kerk (bij Dorpsstraat 60), ook wel ‘Bessie’ genoemd, is een
zaalkerk met houten geveltoren, die in 1834 een 14de-eeuwse tufstenen kerk verving.
In 1980 heeft men de kerk verbouwd tot cultureel centrum.
Haaks vóór de kerk verrees in 1860 het als middenganghuis uitgevoerde eenlaagse
raadhuis (Dorpsstraat 60) met sobere neoclassicistische deuromlijsting. Na de
opheffing van de gemeente (1979) is dit gebouw bij het cultureel centrum gevoegd
(1982).
De R.K. St.-Cunerakerk (Dorpsstraat 53) is een forse basilicale kruiskerk met
driezijdig gesloten koor en een hoge toren van vier geledingen met balustrade (met
hoekpinakels) en achtzijdige naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1875-'77
naar ontwerp van A.C. Bleijs ter vervanging van een kerk uit 1840. In de op het werk
van Tepe geïnspireerde toren hangt een door Petit & Fritsen gegoten klok (1876).
De in 1996 gerestaureerde kerk bevat een neogotisch Smits-orgel (1886) en een
modern hoofdaltaar (1956).
Buiten de kerk ligt de (verplaatste) grafsteen van pastoor Johannes Ubius († 1635).
Op het kerkhof staat verder een hardstenen kruis (1875) en daarvoor het graf van
pastoor C. van Berckel († 1904).
De R.K. kleuterschool (Dorpsstraat 48) is een tweeklassige school uit 1928.
Woonhuizen. Waarschijnlijk ontworpen door dezelfde (onbekende) bouwmeester
zijn Dorpsstraat 46 en 49 (circa 1900) met ajour gesneden chaletstijl-sierspanten.
Dorpsstraat 67 (circa 1910) heeft een eenvoudiger sierspant.
De Herv. kerk van Hauwert (Hauwert 95), gelegen ten noordoosten van
Nibbixwoud, was oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas. Deze eenbeukige kerk
heeft een recht gesloten koor, lagere dwarspanden en een smalle toren van twee
geledingen met spits. Het laatgotische schip en zuiderdwarspand stammen uit de
tweede helft van de 15de eeuw. In de 16de eeuw bouwde men de toren, het koor en
het noorderdwarspand. In de toren hangt een door Goebel Zael gegoten klok (1530).
Rond 1865 werd de kerk deels gepleisterd en hebben de vensters aan de zuidzijde
wenkbrauwen gekregen. Het gevelwerk en de kap zijn vernieuwd bij een verbouwing
in 1910. Tot de inventaris behoren een preekstoel met gecanelleerde ionische zuiltjes
(midden 17de eeuw) en een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1869). De
pastorie (Hauwert 97; circa 1865) is een fors eclectisch middenganghuis met balkon
en loggia op de verdieping.

Nieuw-Vennep
(gemeente Haarlemmermeer)
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Dorp in de Haarlemmermeerpolder, oorspronkelijk Venneperdorp genoemd. Het
werd kort na 1852 gesticht bij de kruising van de Hoofdvaart met de Venneperweg
als een van de twee geplande

Nieuw-Vennep, St.-Antoniusschool en ursulinenklooster

grote dorpen, vooruitlopend op een nooit uitgevoerde verdeling van de polder tussen
Noord- en Zuid-Holland. Het langs de hoofdwegen tot ontwikkeling gekomen
kruisdorp kreeg in 1912 een uitbreidingsplan in de vorm van een vierkant van ‘dreven’
(Noorder-, Ooster-, Zuider- en Westerdreef). Na de Tweede Wereldoorlog is het
dorp buiten dit vierkant uitgebreid, eind 20ste eeuw vooral aan de westzijde.
De (Herv.) Witte Kerk (Hoofdweg Oostzijde 1320) is een wit gepleisterde
kruiskerk voorzien van een dakruiter met daarin een door Jacob Noteman gegoten
klok (1638). Deze neoromaanse kerk uit 1862 heeft aan drie zijden tuitgevels met
klimmende boogfriezen. De aangebouwde pastorie (Venneperweg 477) is een
T-vormig pand uit 1862 met eclectische details (wenkbrauwen).
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (St.-Antoniusstraat 17) heeft
een in het midden verhoogde voorgevel met siermetselwerk en open portaal en een
brede klokkentoren boven de achtergevel en het koor. Aan de oostzijde staat een
achtzijdige doopkapel. Ter vervanging van een neogotische kerk uit 1865 werd deze
forse traditionalistische kerk in 1954-'56 gebouwd naar plannen van H.M. Martens.
Bij de kerk staat een H. Hartbeeld (circa 1930).
Overige kerken. Het traditionalistische zaalgebouw van de Geref. kerk (Dr. van
Haeringenplantsoen 1; 1954,
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B.W. Plooy) heeft een terzijde geplaatste toren met ranke opengewerkte betonnen
lantaarn. De Chr. Geref. kerk ‘De Fontein’ (bij Dorpsstraat 25; 1965) is een moderne
zaalkerk met portaal en vergaderruimte.
De R.K. lagere St.-Antoniusschool voor meisjes (Venneperweg 304) is een
gepleisterd tweelaags pand. De hogere traptoren vormt de overgang naar het
Ursulinenklooster (Venneperweg 310-318) met op de verdieping een kapel. Het met
rationalistische details uitgevoerde complex verrees in 1910 naar ontwerp van J.H.
Tonnaer.
Woonhuizen. Rond 1870 gebouwd is het diepe huis Livorno (Hoofdweg-Oostzijde
1234). Vroeg-20ste-eeuws zijn Nieuwstraat 2 (1908), Hoofdweg-Westzijde 5 (circa
1910), met siermetselwerk in gele baksteen, en het nu wit gepleisterde
spoorwachtershuis Venneperweg 683 (1912).
Boerderijen. Van kort na de drooglegging dateert de langhuisboerderij
Reintjeshoeve (Rijnlanderweg 1489; 1856) met serliana-venster in de geveltop. Een
villa-achtig neorenaissancewoonhuis heeft de boerderij Venneperweg 1069 (circa
1895). Interessante stolpboerderijen, met verhoogd middengedeelte zijn Graswijk
(Rijnlanderweg 1144; 1861), de Margaretha Hoeve (Hoofdweg-Westzijde 1325-1327;
1862, met prieel) en de met houten voorschot uitgevoerde boerderij
Hoofdweg-Westzijde 983-985 (circa 1895). Kenmerkend zijn de boerderijen met een
hogere en bredere schuur (zijlangsdeel) achter het woonhuis, zoals Weltevreden
(Rijnlanderweg 1185; circa 1900, met sierspant) en Rijnlanderweg 1261-1263 (circa
1900). Jongere voorbeelden zijn de boerderijen Hoop en Vlijt-De Landman
(Rijnlanderweg 1663: 1906), Nooitgedacht (Hoofdweg-Oostzijde 1162; 1915) en
Kleine Vennep (Hoofdweg-Westzijde 1041; circa 1928). Een forse vrijstaande schuur
heeft de boerderij Vredenburgh (Rijnlanderweg 1396; circa 1930).
De Alg. begraafplaats (Bosstraat 19), aangelegd rond 1880, heeft een ijzeren
toegangshek voorzien van een boog met doodssymbolen.

Nieuwe Niedorp
(gemeente Niedorp)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als veenontginning. In 1415 kregen Oude en
Nieuwe Niedorp samen met Winkel als ‘Stede Niedorp’ stadsrechten, maar deze
waren louter bestuurstechnisch van aard. Er vormde zich een tweezijdige
lintbebouwing, die gaandeweg verder is verdicht.
De Herv. kerk (bij Dorpsstraat 179) is een moderne kerk (1965-'66, A.N.
Schippers), gebouwd ter plaatse van voorganger uit 1876 die weer een middeleeuwse
kerk verving. Van de oude kerk resteert de laat-15de-eeuwse toren met een
17de-eeuwse derde geleding. De toren heeft haakse steunberen met pinakel-achtige
bekroningen en is voorzien van speklagen en nissen met laat-gotische traceringen.
Erin hangt een door François en Pieter Hemony gegoten klok (1653).
Op het kerkhof liggen nog enkele, voornamelijk 17de-eeuwse, grafzerken uit oude
kerk. De voorm. pastorie (Dorpsstraat 120) is een eclectisch middenganghuis uit
1876 met flauw hellend dak en gesneden windveren.
De Doopsgez. kerk (Dorpsstraat 149) is een zaalkerk uit 1878, waarvan de
geveltoren in 1925 is afgebroken. Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 82) is een in
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1868-'69 opgetrokken tweelaags pand voorzien van eclectische details, gepleisterde
hoekpilasters en een middenrisaliet met balkon, fronton en kleine klokkentoren. Het
gebouw is in 1964 gemoderniseerd.
Het voorm. rusthuis ‘De Vijverhof’ (Dorpsstraat 265) kwam in 1910 tot stand
naar plannen van S. Krijnen als een langgerekt tehuis voor ouden van dagen. De
haaks geplaatste puntgevel bevat twee 17de-eeuwse leeuwenkopmaskers.
De openbare lagere school (Dorpsstraat 146-148) werd in 1931-'32 gebouwd
naar ontwerp van C.D. en J. van Reijendam als een langgerekt L-vormig pand in
zakelijk-expressionistische stijl.
Woonhuizen. De met houten voorschot uitgevoerde diepe huizen Dorpsstraat
116 en 121 zijn in hun huidige vorm 19de-eeuws (gerestaureerd), maar hebben
mogelijk een oudere kern. Een oude kern (mogelijk 1530) heeft ook het

Nieuwe Niedorp, Openbare lagere school (1993)

deels onderkelderde dwarse huis Dorpsstraat 173 met houten halsgevel. Het
gepleisterde dwarse eenlaagspand Dorpsstraat 197 (circa 1830) vertoont sobere late
empire-details, en eclectisch van vorm is het diepe huis Dorpsstraat 169 (circa 1880).
Met rode kalkzandsteen gebouwd is het middenganghuis Dorpsstraat 125 (circa
1910).
Boerderijen. Uit circa 1870 dateert de stolpboerderij Dorpsstraat 237 met spiegel
en versierde schoorsteen. De in 1877 gebouwde stolpboerderij Dorpsstraat 62 (1877)
heeft een uitgebouwd middenrisaliet met gesneden windveren. De stolpboerderij
Dorpsstraat 78 uit 1865 werd in 1882 verbouwd tot een kop-rompboerderij door
toevoeging van een woongedeelte.
Poldermolen ‘De Westermolen’ (Oosterweg 6) is een met riet gedekte achtkantige
binnenkruier op een met hout beklede voet. Deze molen uit 1854 bemaalde de
Oosterpolder.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Oude Provincialeweg 24)
ligt ten noordoosten van Nieuwe Niedorp. Deze rijzige eenbeukige neogotische kapel
met dakruiter en driezijdig gesloten koor verrees in 1905-'06 naar plannen van P.J.
Bekkers. Het vormde de kern van het erop aansluitende U-vormige
franciscanenklooster (Oude Provincialeweg 22). Nadat het klooster in 1960 aan de
zusters Clarissen was gekomen, heeft men aan de oostkant een tweede klooster met
St.-Antoniusschool (Ooievaarsweg 6) gebouwd.
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Noord-Scharwoude
(gemeente Langedijk)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als een van de vier langgerekte dorpen aan de
Langedijk. De middeleeuwse kerk brandde in 1934 af. De op de vele kleine eilanden
in de omringende polder Geestmerambacht geteelde kool werd vanaf 1915 - na
aansluiting op de tramlijn naar Alkmaar - in een groenteveiling verkocht. Het
tramtracé heeft men in 1934 veranderd in een provinciale weg. Na de ruilverkaveling
(1965-'74) is Noord-Scharwoude aan weerszijden van de oude lintbebouwing
aanzienlijk uitgebreid.
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Dorpsstraat 516a) is een driebeukige
basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor, driezijdig gesloten transeptarmen
en een forse toren van drie geledingen met balustrade en achtzijdige spits. Deze
neogotische kerk verrees in 1905-'06 naar ontwerp van P.J. Bekkers ter vervanging
van een kerk uit 1856. De in 1980-'81 gerestaureerde kerk bevat altaren,
kruiswegstaties en een orgel uit de bouwtijd.
De Herv. kerk (Kerklaan 8), een kruiskerk uit 1935 met terzijde geplaatste toren,
is in traditionalistische vormen ontworpen door J. Kakes.
Woonhuizen. Uitgevoerd met jugendstil-elementen zijn de grote
notabelenwoningen Dorpsstraat 630 (1908), 606 (1908) en 604 (1915). Kleiner zijn
het eenlaagse middenganghuis Dorpsstraat 619 (circa 1910) en de in kalkzandsteen
opgetrokken villa Molenkade 10 (1910). Opmerkelijk is het in 1961 gebouwde
pseudo-17de-eeuwse huis Dorpsstraat 679 met trapgevel.
De voorm. Noordhollandsche conservenfabriek (Voorburggracht 299) werd in
1878 gesticht (gevelsteen), maar na brand in 1894 herbouwd in opdracht van
zuurkoolfabrikant P. Verburg. Behouden bleef de voorgevel in neorenaissance-stijl.
Hotel ‘Concordia’ (Dorpsstraat 578) is een sober en robuust gebouw uit 1918.
Het voorm. betaalkantoor (Veilingweg 3), een blokvormig pand in
zakelijk-expressionistische stijl, werd gebouwd in 1931 bij de (verdwenen) veiling
uit 1915.

Obdam
Dorp, ontstaan in de late middeleeuwen als veenontginning. Er vormde zich een
tweezijdige lintbebouwing langs de Dorpsstraat. Aan de zuidzijde bouwde men de
Herv. kerk en aan de noordzijde kwam de spoorlijn Alkmaar-Hoorn tot stand (1898).
Na de Tweede Wereldoorlog is Obdam vooral naar het westen uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 38), een zaalkerk met houten geveltoren en eclectische
details, werd gebouwd in 1881-'82 ter plaatse van een kerk uit 1803.
De R.K. St.-Victorkerk (Dorpsstraat 151) is een driebeukige basilicale kruiskerk
met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met balustrade en
naaldspits. Deze neogotische kerk met neoromaanse elementen verrees in 1890-'92
naar plannen van A.C. Bleijs ter vervanging van de in 1803 aan de katholieken
teruggeven middeleeuwse kerk (gesloopt 1893). In de toren hangt een door Johan
Nicolaas Derck gegoten klok (1752). De kerk is in 1991-'93 gerestaureerd.
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Het raadhuis (Dorpsstraat 106) is een tweelaags eclectisch pand met middenrisaliet,
voorzien van leeuwen en een wijzerplaat. Dit raadhuis annex polderhuis kwam in
1873-'75 tot stand naar ontwerp van A.C. Bleijs.
Woonhuizen. De voorm. pastorie van de middeleeuwse Herv. kerk, Dorpsstraat
112, is een tweelaags pand uit 1856 met omlijste ingang. Later diende het als
notarishuis, waartoe een kantoorgedeelte is toegevoegd. In chaletstijl

Obdam, Woonhuis Dorpsstraat 111

Obdam, Station

uitgevoerd is de forse notariswoning Dorpsstraat 111, gebouwd in 1876 voor A.J.
Haarselhorst naar plannen van A.C. Bleijs. Burgemeester N. Dekker liet in 1916
Huize Agatha (Dorpsstraat 100) bouwen met hoektoren en rationalistische details.
Expressionistisch van vorm is de dokterswoning Dorpsstraat 114 (1921).
De stolpboerderij Dorpsstraat 79 dateert uit 1867 en heeft een spiegel en een
versierde schoorsteen.
Het station (Stationsweg 2) werd in 1898 gebouwd voor de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij als een langgerekt pand met hogere middenpartij en
chaletstijl-elementen.
Poldermolens. De rond 1632 opgetrokken houten wipmolen Braken 9, met een
met riet gedekte onderbouw, bemaalde de voorm. polder Weel en Braken. De polder
Berkmeer werd bemaald door de Obdammermolen (Obdammerdijk 8) uit 1698, een
met riet gedekte achtkantige binnenkruier op een met hout beklede voet.
De grenspaal aan de Dorpsweg (bij nr. 4) markeert de grens met Hensbroek. De
hier in 1835 geplaatste zandstenen obelisk met wapens wordt bekroond door een
vlampot.

Oosterblokker
(gemeente Drechterland)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning. In 1414 kreeg de Stede
Westwoude (Westwoud met Ooster- en
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Oosterblokker, Boerderij Oosterblokker 71

Westerblokker en Binnenwijzend) stadsrechten, maar deze waren louter
bestuurstechnisch van aard. Het in 1852 verbouwde 17de-eeuwse rechthuis werd in
1926 gesloopt. Dit langgerekte lintdorp, dat aan de oostzijde overgaat in de
enkelzijdige bebouwing van Binnenwijzend, behoort sinds 1979 tot de gemeente
Drechterland.
De Herv. kerk (Oosterblokker 98), oorspronkelijk gewijd aan St. Pancratius, is
een verhoogd gelegen eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren
van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. Tegen een (verdwenen) 14de-eeuwse
kerk verrees rond 1450 de huidige toren met smalle spitsboognissen en afsluitend
rondboogfries. In de toren hangt een door Hendrick Wegewaert gegoten klok (1601).
Het laat-gotische schip kwam in de tweede helft van de 15de eeuw tot stand, begin
16de eeuw gevolgd door dwarsschip en koor.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven, op de hoeken van de viering
voorzien van schalken met beelden van de vier Evangelisten. De kerkvloer bevat
enkele 12de-eeuwse grafstenen van rode Bremer zandsteen. Tot de inventaris behoren
een dooptuin met koperen doopboog (1645), een rijk gesneden preekstoel met de
wapens van Holland, Oranje, Blokker, West-Friesland en Drechterland (1661), en
een door E. Leichel gebouwd orgel (eind 19de eeuw).
De R.K. O.L. Vrouwe Visitatiekerk (Oosterblokker 68) is een eenbeukige kerk
met een driezijdig gesloten koor en een geveltoren met houten lantaarn. Deze
neoclassicistische kerk werd in 1845-'46 gebouwd naar ontwerp van Th. Molkenboer.
Tot de inventaris behoren een communiebank (circa 1846), een hoofdaltaar (1902)
en opvallende grote gebeeldhouwde neogotische kruiswegstaties (eind 19de eeuw).
De laatstgenoemde zijn waarschijnlijk vervaardigd door H. van der Geld.
Het voorm. raadhuis (Noorderdracht 2) is een tweelaags pand uit 1925 met kleine
dakruiter, middenrisaliet en aangebouwde dienstwoning. Het traditionalistische
ontwerp is van J. van Santen. Woonhuizen. Uit het begin van de 20ste eeuw dateren
het eenlaagspand Boekert 14 (circa 1915), met inpandig portiek en opschrift ‘Blokker’,
en de met mansardedak uitgevoerde dokterswoning Sunny Home (Noorderdracht 15;
circa 1920).
Boerderijen. De 18de-eeuwse stolpboerderijen Oosterblokker 71 en 103 hebben
een uitgebouwd woongedeelte met houten voorschot en terugliggende darsdeuren.
De met spiegel uitgevoerde stolpboerderij Oosterblokker 39 (1836) is voorzien van
een klokvormige houten middentopgevel met doorbroken fronton en siervazen. Een
erker en een dakkapel met gesneden windveren bezit de stolpboerderij Oosterblokker
57 (circa 1870). Het middenganghuis van de boerderij Oosterblokker 125 (1863) is
vóór een stolpschuur gebouwd.
Windmolen ‘De Krijgsman’ (bij Noorderdracht 61) is een met riet gedekte
achtkantige stellingmolen en verrees in 1897 ter plaatse van een afgebrande molen
uit 1751 waarbij gebruik werd gemaakt van een Zaanse pelmolen.
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De voorm. Herv. kerk van Binnenwijzend (Binnenwijzend 54), gelegen ten
oosten van Oosterblokker, is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor. In
de geveltoren hangt een door Claude Fremy gegoten klok (1684). Nadat de
15de-eeuwse kerk ter plaatse in 1911 was afgebrand, volgde een herbouw in
gotiserende vormen naar plannen van J.F.L. Frowein. Sinds 1967 dient het gebouw
als woonhuis en atelier. De pastorie (Binnenwijzend 52) dateert uit 1862.

Oosterend
(gemeente Texel)
Dorp op het eiland Texel, ontstaan in de 11de eeuw op een keileemopduiking. De

Oosterend, Herv. kerk

door een vrijwel vierkant kerkhof omgeven kerk ligt wat hoger dan de overige
bebouwing. Veel huizen rond de kerk en langs de aansluitende Peperstraat zijn als
loods- of schipperswoningen gebouwd. De in 1843 voor de oestervangst aangelegde
haven raakte al in 1859 buiten gebruik. Oosterend is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkstraat 2), oorspronkelijk gewijd aan St. Maarten, is een
eenbeukige kruiskerk met ingangsportaal en een toren van drie geledingen met
tentdak. Het tufstenen schip stamt uit de 11de of 12de eeuw. In de 15de eeuw kwam
een nieuw koor tot stand en in de 16de eeuw (mogelijk 1566) volgde het dwarsschip.
De rechte koorsluiting met portaal dateert uit 1724. In de 15de eeuw verrees de door
rondboogspaarvelden gelede toren, die in de 17de of 18de eeuw werd verhoogd.
Deze in 1878 herstelde en omklampte toren bevat een door Hendrick Wegewaert
gegoten klok (1598). De kerk is gerestaureerd in 1968-'71. Het interieur bevat een
houten scheidingswand (1645) met ingekerfde huismerken, een preekstoel (1683-'86)
en een orgel met midden-18de-eeuwse elementen. De pastorie (Oesterstraat 13)
dateert uit 1906.
Overige kerken. De Doopsgez. vermaning (Peperstraat 26) is een in gele baksteen
opgetrokken schuurvormige kerk op T-vormige plattegrond (1774). De kerk bevat
een Van Damorgel (1905). De Geref. kerk (Peperstraat 9) is een sober zaalgebouw
uit 1897. C.L.M. Robbers ontwierp de eenbeukige R.K. St.-Martinuskerk (Vliestraat
9) uit 1905 met dakruiter en driezijdig gesloten apsis.
De voorm. openbare lagere school (Peperstraat 28) is een drieklassige
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Oosterend, Woonhuizen Wierstraat 3

school uit 1886 (verbouwd circa 1920).
De muziektent (bij Oranjestraat 16) is rond 1960 opgetrokken volgens het
‘bühne-model’ met gesloten achterwand.
Woonhuizen. Het forse diepe huis Kerkplein 6 heeft een tuitgevel met de
jaartalankers ‘1656’. De blokbepleistering is uit de tweede helft van de 19de eeuw,
de achteraanbouw (nr. 6a) uit circa 1905. De overige bebouwing van Oosterend
bestaat overwegend uit diepe eenlaagspanden (loodswoningen) voorzien van een
groen geschilderd houten voorschot met witte windveren en topmakelaar. Bij
Koetebuurt 20 is de topgevel als tuitgevel uitgevoerd (circa 1770). Het voorschot
bevat veelal een wit omlijst ‘deurvormig’ luik, waarvan het bovenste deel als venster
is uitgevoerd en een spiegelboog heeft; dit duidt op een (laat-) 18de-eeuwse oorsprong.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij Blazerstraat

Oosterend, Zeekaap

6, Kerkplein 2, Oesterstraat 17, Peperstraat 2 en 18-20, Schoolstraat 12-14 en
Vierhuizen 3. De vergelijkbare huizen Kerkstraat 11, Koetebuurt 15, Peperstraat 22
en Wierstraat 3 hebben boven het luik nog een ijzeren hijshaak. Jongere voorbeelden
van dergelijke voorschotten tonen Kerkstraat 9 en Blazerstraat 3 (circa 1870). Het
dwarse eenlaagspand Kerkplein 4 heeft een fraaie laat-18de-eeuwse deur met
waaierzwikken. Andere - later verbouwde - voorbeelden van 19de-eeuwse dwarse
eenlaagspanden zijn Oost 82-84 en 85-89, en Peperstraat 8-12. Het woon- en
winkelpand Koetebuurt 2 (circa 1915) vertoont minieme expressionistische details.
Boerderijen. In de omgeving van Oosterend liggen enkele, in de kern veelal
18de-eeuwse, stolpboerderijen met een langgerekt uitgebouwd woonhuis voorzien
van een topgevel met houten voorschot. Een voorbeeld hiervan is Nesweg 10, waar
enkele vertrekken een lambrisering hebben in de vorm van witte tegels met een
blauwe rand. Andere voorbeelden zijn de boerderijen De Lange Gang (Oost 73), met
voorhuis en aangebouwde ouderkamer, Nescio (Oosterweg 20) en Zevenhuizen 5,
dat van 1717 tot 1784 diende als tehuis voor zeevarenden. De stolpboerderij
Oosterenderweg 25 kreeg in 1832 zijn schuurgedeelte en in 1887 een (niet
uitgebouwd) woongedeelte met houten voorschot. De stolpschuur bij Nesweg 41
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werd rond 1860 gebouwd. Uit 1907 dateert de stolpboerderij Byron (Oostkaap 10)
met uitgebouwde schuurdeur.
De zeekaap (Lancasterdijk ong.) werd in 1854 ten oosten van Oosterend gebouwd
naar ontwerp van Q. Harder. Dit vuurloze baken staat op zes poten en bestaat uit drie
op elkaar geplaatste, steeds kleinere, opengewerkte gietijzeren gebinten, onderling
verbonden door zeskantige gietijzeren koppelstukken en stalen kabels. De kaap heeft
in 1977 zijn huidige plaats gekregen.
De poldermolen ‘Het Noorden’ (Stuifweg 4), gelegen ten noordoosten van
Oosterend, is een met riet gedekte achtkante grondzeiler op veldmuren, gebouwd in
1878. Deze molen bemaalde de Polder Het Noorden, waartoe in 1875 een
uitwateringscomplex werd aangelegd dat ook diende voor de polders Eierland en
Waal en Burg. Het in 1913 bij de molen geplaatste dieselgemaal (Stuifweg 2) heeft
men in 1939 vernieuwd en geëlektrificeerd.

Oosterland
(gemeente Wieringen)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw op het voormalige eiland Wieringen. Om de op een
keileemopduiking gebouwde kerk vormde zich een bescheiden dorpskern tot een
kerkring. Aan de noordzijde bouwde men in 1925-'28 een wijk voor personeel van
de Zuiderzeewerken.
De Herv. kerk (Kerkweg 22), oorspronkelijk gewijd aan St. Michaël, is een
eenbeukige kerk met een rond gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde
bakstenen spits. Het met tufsteen beklede romaanse schip verrees rond 1100 en wordt
geleed door rondboognissen en lisenen. Aan de noordzijde zijn de nissen breder dan
die aan de zuidzijde. De mogelijk 13de-eeuwse romaanse toren heeft beneden
lichtspleten aan noord- en zuidzijde. In de toren hangt een door Johannes en Gobelinus
Moer gegoten klok (1499). De huidige bakstenen torenspits is vroeg-17de-eeuws
(vernieuwd 1938-'39). Bij een kerkrestauratie in 1888-'90, onder leiding van P.J.H.
Cuypers, verving men een hoge 15de-eeuwse kap door de huidige met een lagere meer romaanse - dakhelling. De in 1910 aangebrachte grotere rondboogvensters zijn
bij de restauratie

Stroe bij Oosterland, Museumboerderij Jan Lont
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in 1990-'95 (T. de Haan) vervangen door kleine rondboogvensters in romaanse stijl.
Toen is ook het in 1828 afgebroken koor herbouwd. Het in 1937 ontpleisterde
kerkinterieur bevat een vroeg-18de-eeuwse preekstoel en een rond 1900 te Velsen
gekocht kabinetorgel met beschilderde luiken, gebouwd in 1762 door Jacob Engelbert
Teschemacher.
Het zogeheten M.U.Z.-park (Gemeenelandsweg e.o.) kwam in 1925-'28 tot stand
voor het hoger personeel van de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken.
De directieleden A. Bos en G.A. van Hattum betrokken de met riet gedekte dubbele
villa Gemeenelandsweg 116, ingenieur Algra het vrijstaande huis Gemeenelandsweg
110 en voor de werkbazen waren er de arbeiderswoningen Gemeenelandsweg 94-108
en 128-130.
Stroe. Dit gehucht ten westen van Oosterland ontstond in de middeleeuwen bij
een aan St. Willibrordus gewijde kerk (gesloopt 1878), waarvan het tot Alg.
begraafplaats omgevormde kerkhof resteert (Stroeërweg ong.). Kenmerkend voor
Wieringen zijn de boerderijen met langgerekte tweevaksschuur met daarin een van
de buitenzijde bereikbare hooischuur (grondtas) en wagenstik (wagenschuur). Deze
wordt geflankeerd door een smaller, lager deel (uutlid) en een achterhuis (koestal)
dat overgaat in de uitbouw van het woongedeelte (boveneerd en voorhuis; beide met
bedstedewand). Tegen de tweevaksschuur staat de ‘darsk’ (deel) met uitgebouwde
schoorsteen. Dit boerderijtype is het best herkenbaar bij de museumboerderij ‘Jan
Lont’ (Stroeërweg 39) uit 1854. Andere voorbeelden zijn Stroeërweg 5-7 (mogelijk
18de-eeuws), 29 (circa 1875) en 37 (circa 1900).

Oosthuizen
(gemeente Zeevang)
Dorp, ontstaan als veenontginning in de polder Zeevang en voor het eerst vermeld
in 1212. Vanaf 1292 was het een vrije ambachtsheerlijkheid, waarvan de rechten
werden verleend aan Gerrit van Heemskerk. Na het droogmalen van de Beemster
(1612) en de aanleg van de

Oosthuizen, Herv. kerk

Zesstedenweg vormde zich in de 17de eeuw een kleine dorpskern langs de
Raadhuisstraat en bij de wegkruising. De bebouwing verdichtte zich verder rond
1900, onder meer dankzij de aanleg van de spoorlijn Zaandam-Hoorn in 1884-'85.
Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp verder uitgebreid aan de zuidzijde en nabij
het station (halte opgeheven 1943).
De Herv. kerk (Raadhuisstraat 61) is een laat-gotische kruiskerk met vijfzijdig
gesloten koor en een dakruiter. Van deze laat-gotische kerk kwamen koor en transept
in 1511 gereed, het schip in 1518. In de dakruiter hangt een door Geert van Wou
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gegoten klok (1511). De blinde westgevel heeft in de tuitgeveltop drie kleine ronde
vensters (oculi). De kerk is gerestaureerd in 1959-'64 en 1988-2003.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. De
schalkbeelden onder de kruisingsspanten zijn afkomstig van de middeleeuwse kerk
van Nieuwe Niedorp (gesloopt 1876). Op de orgelgalerij (1871) bevindt zich een
orgel uit circa 1520 met een 16de-eeuwse orgelkast. Tot de inventaris behoren verder
een renaissancistisch koorhek (circa 1560), een preekstoel (1664), een doophek in
Lodewijk XVI-stijl (eind 18de eeuw) met koperen doopboog (derde kwart 17de
eeuw) en koperen lessenaar (1690), een overhuifde herenbank en een tochtportaal
(beide 1648). De kerk bevat het praalgraf van François van Bredehoff († 1721),
vrijheer van Oosthuizen. De graftombe met Minervabeeld en portretmedaillon werd
in 1723 door Jan Peter van Baurscheit sr. en jr. vervaardigd in marmer en hardsteen

Oosthuizen, Woonhuis Westeinde 3

(gerestaureerd 2002). Opmerkelijk zijn verder de twaalf rouwborden voor de familie
Van Bredehoff (1685-1785).
Het kerkhof wordt afgesloten door een smeedijzeren hek tussen natuurstenen
posten met frontons en tuinvazen (circa 1860).
De R.K. St. Franciscus van Assisiëkerk (Raadhuisstraat 3) is in 1960 voor de
rooms-katholieke inwoners van de Zeevang ingericht in een eclectisch woonhuis uit
circa 1880.
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 22), een tweelaags pand met asymmetrisch
geplaatst risaliet, werd in 1909 gebouwd en heeft tot 1956 als zodanig dienst gedaan.
Woonhuizen. Het 18de-eeuwse dwarse houten huis Westeinde 3 is voorzien van
een erker, een omlijste ingang en twee houten voorschotten met geschulpte windveren
en zolderluiken met bovenlichten. Een 18de-eeuwse kern heeft mogelijk ook het
diepe houten huis Raadhuisstraat 55. De rond 1770 gebouwde, deels onderkelderde,
middenganghuizen Raadhuisstraat 29 en 42 hebben boven de omlijste ingang een
dakkapel met rijk gesneden vleugelstukken. Opvallend groot zijn de deels gepleisterde
tweelaagse notabelenwoningen Raadhuisstraat 7 (circa 1800) en Raadhuisstraat 6
(circa 1880). Neorenaissance-details heeft het hiermee in opzet vergelijkbare herenhuis
Raadhuisstraat 15 (circa 1905). Voorbeelden van eenlaagse middenganghuizen in
eclectische stijl zijn Westeinde 9 (circa 1875) en Westeinde 1 (circa 1915) met rijk
uitgevoerde topgeveldecoratie. Het woon- en winkelpand Raadhuisstraat 14 kwam
rond 1910 op een straathoek
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Oosthuizen, Spaarbank

tot stand met een kleine hoektoren boven de door etalages geflankeerde ingang.
Het voorm. kaaspakhuis Westeinde 7 is een 18de-eeuws diep houten pand voorzien
van een puntgevel met geschulpte windveren, voorzien van drie rijen boven elkaar
geplaatste luiken. Het naastgelegen pakhuis met mansardedak dateert uit de 19de
eeuw.
De boerderij Westeinde 65 is een stolpboerderij uit circa 1865 met een houten
middentopgevel.
Het voorm. station (Industrielaan 3) werd in 1884 voor de Staatsspoorwegen
gebouwd aan de lijn Zaandam-Hoorn. Dit met neorenaissance-details ontworpen
gebouw bestaat uit een tweelaags middenblok en lagere zijvleugels van verschillende
lengte. In later tijd zijn er loodsen tegenaan gebouwd.
De voorm. spaarbank Raadhuisstraat 60 dateert uit 1907 en vertoont een
combinatie van neorenaissance- en rationalistische details.
Etersheim. Dit dorp ten noordoosten van Oosthuizen ligt aan de Zuiderzeedijk,
waar in 1618 bij een dijkdoorbraak een groot wiel ontstond. De bijbehorende
Etersheimerbraak werd in 1632 drooggemalen. Uit 1890 dateert de voorm. eenklassige
openbare lagere school met onderwijzerswoning (Etersheim 8), waar schoolmeester
C. Joh. Kievit vanaf 1891 de populaire jongensboekenserie ‘Dik Trom’ schreef. De
voorm. Herv. kerk (Etersheim 10) is een eenbeukige kerk met driezijdige koorsluiting,
gebouwd in 1905 ter vervanging van een kerk uit 1639. Eveneens uit 1905 is de
voorm. pastorie (Etersheim 9). Ter bemaling van de Etersheimerbraakpolder diende
de in 1886 gebouwde poldermolen Etersheimer Braakweg 5, een met riet gedekte
achtkantige binnenkruier op een met hout beklede voet (herbouwd 2002).

Oostwoud
(gemeente Noorder-Koggenland)
Dorp, ontstaan in de hoge middeleeuwen als veenontginning. In 1519 is er sprake
van de bouw van een nieuwe kerk. De lintbebouwing heeft zich in de 19de eeuw
verdicht.
De Herv. kerk (Oosteinde 44) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor
en boven de westgevel een houten dakruiter met achtzijdige spits. Volgens een
gedenksteen stamt deze kerk uit 1753. In de dakruiter hangt een door Henricus
Nieman gegoten klok (1616). Rond 1875 kwam de vijfzijdig gesloten noordelijke
uitbouw met consistoriekamer en zondagsschool tot stand. Verder kreeg de kerk toen
gietijzeren rondboogvensters en een houten lattenplafond. Tot de inventaris behoren
een preekstoel (tweede helft 17de eeuw), een psalmbord (1769) en een door L. van
Dam & Zn. gebouwd orgel (1874).
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Woonhuizen. Het forse eclectische herenhuis Oosteinde 57, met pilasters en
wenkbrauwen, dateert uit 1870. Iets jonger is het eclectische middenganghuis
Oosteinde 32 (circa 1880).
De boerderij Oostwoud Dorpsstraat 69 heeft een 19de-eeuwse stolpschuur. Naar
ontwerp van D. Saal kwam in 1926 het met riet gedekt villa-achtige woonhuis

Oostwoud, Herv. kerk

met erker en expressionistische details tot stand.
De voorm. stoomzuivelfabriek ‘Oostwoud’ (Oostwoud Dorpsstraat 36) is een
diep pand uit 1907 met een bescheiden sierspant.

Oostzaan
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning met een min of meer evenwijdig
aan de Zaan lopende ontginningsas. Het zuidelijke dorpsdeel leefde in de 17de eeuw
van op Amsterdam gerichte handel en nijverheid, het noordelijk deel had een agrarisch
karakter. Bij het noordelijke buurtschap De Haal opende men in 1884 het station
Oostzaan aan de spoorlijn Zaandam-Purmerend. Na de Tweede Wereldoorlog is het
zuidelijke deel van Oostzaan aanmerkelijk uitgebreid als forensendorp van
Amsterdam.
De Herv. kerk (Kerkbuurt 12) is een kruiskerk met recht gesloten koor en een
houten geveltoren met spits. Deze kerk met rondboogvensters en ornamenten in
Lodewijk XV-stijl verving in 1760 een in 1573 verwoeste laat-middeleeuwse kerk.
Bij de restauratie in 1938-'39 (J. de Meijer) is een consistoriekamer toegevoegd en
recent heeft de kerk een moderne aanbouw gekregen.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. De vloer is
belegd met zerken uit de oude kerk. Tot de inventaris uit de bouwtijd behoren een
preekstoel en doophek in Lodewijk XV-stijl, alsmede herenbanken, een tochtportaal
en twee scheepsmodellen. Het orgel is gebouwd door H. Knipscheer (1858).
De Geref. kerk (Kerkbuurt 64), een kleine wit gepleisterde zaalkerk uit 1886, is
gerestaureerd in 1961 en bevat een aan Hendrik Herman Hess toegeschreven
kabinetorgel (1785, geplaatst 1923 gerestaureerd 1982).
Het voorm. weeshuis (Zuideinde 36) werd gebouwd in 1695, verbouwd in 1713
en rond 1860 voorzien van een pleisterlaag en een neoclassicistische ingangspartij.
Gebeeldhouwde festoenen flankeren het venster boven de ingang. In het pand zijn
drie laat-17de-eeuwse schouwen behouden.
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Het raadhuis (Kerkbuurt 14) werd in 1860 gebouwd in combinatie met een café met
woonhuis, een stalling en een cachot. In 1922 heeft men de stalling verbouwd tot
brandweerkazerne en het café tot secretarie. Het gebouw is verder gerestaureerd in
1953 en uitgebreid in 1973 en 1986.
Scholen. De openbare lagere school 't Noordervelt (De Haal 44) is een drieklassig
schoolgebouw uit circa 1900. Uit 1929 dateert de voorm. openbare lagere
Kerkbuurtschool (Kerkbuurt 7), een T-vormig tweelaags pand met aangebouwd
gymnastieklokaal.
Het polderhuis (Zuideinde 33-35) werd in 1925 gebouwd in
zakelijkexpressionistische stijl. De glas-in-loodramen zijn voorzien van
gemeentewapens.
Het voorm. verpleeghuis annex badhuis ‘Ons Verpleeghuis’ (Zuideinde 80)
kwam in 1934 tot stand naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van J.M.
Hardeveld.
Woonhuizen. Tot de oudere huizen behoort het 18de-eeuwse houten
middenganghuis Kerkbuurt 27-29 met ingangsomlijsting in Lodewijk XVI-stijl. Uit
de 19de eeuw dateren onder meer de dubbele houten huizen Kerkbuurt 93-95 (1879),
Noordeinde 106-108, Zuideinde 273-275 en Kerkstraat 225-227, en de kleine
woningen Noordeinde 148 en De Haal 21. Rond 1900 gebouwde middenganghuizen
zijn Kerkbuurt 55 met neorenaissance-details, en Kerkbuurt 116 met trapgeveltje
boven de ingang. De kleine villa De Haal 33 (1907) is voorzien van gekleurd
siermetselwerk en decoratief houtsnijwerk. Uit dezelfde periode dateren de huizen
Kerkbuurt 72 en 68.
Boerderijen. De houten boerderij De Haal 73 is een onvolledige stolpboerderij
uit 1874. Afgeknotte houten stolpschuren staan onder meer bij Noordeinde 101, 107
en 109 en voorbeelden van houten hooihuizen zijn te vinden bij De Haal 39-41,
Noordeinde 107 en 119; een laat voorbeeld uit 1942 staat bij De Haal 105.
Het station (Stationsstraat) werd in 1883-'84 gebouwd met tweelaags middendeel
en flankerende korte en lage vleugels. Nadien zijn de gevels gepleisterd en heeft men
de Vlaamse gevel en de zijtopgevelelementen van het middendeel verwijderd.

Opperdoes
(gemeente Noorder-Koggenland)
Dorp, ontstaan in de 13de eeuw op een oude kreekrug waar men enkele terpen op
aanlegde. In 1517 werd het dorp geplunderd door de Zwarte Hoop (Grote Pier). Het
gebied bleek geschikt voor de grove tuinbouw, waartoe in 1903 de veiling ‘Ons
Belang’ werd opgericht. Tuinder J. Sluis ontwikkelde in 1865 de ‘Opperdoezer
ronde’, een vroege diepogige aardappelsoort. Parallel aan de lintbebouwing kwam
in 1887 de spoorlijn Hoorn-Medemblik te lopen. Na de Tweede Wereldoorlog is de
bebouwing enigszins verdicht.
De Herv. kerk (Kerkebuurt 16) is een eenbeukige, vijfzijdig gesloten kerk voorzien
van een toren van drie geledingen met balustrade en gemetselde achtkantige spits.
De toren verrees in de tweede helft van de 15de eeuw tegen een 13de-eeuwse kerk,
die na verwoesting in 1517 werd herbouwd rond 1525. In de toren hangt een door
Geert van Wou gegoten klok (1527). Herstel aan de kerk vond plaats in 1776 en
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1862-'67; de torenspits werd in 1836 hersteld. Bij de kerkrestauratie en ontpleistering
in 1942 (H.J. Cramer) zijn ook de torenbalustrade en de spits vernieuwd.
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. In de sluiting
bevindt zich een piscina-nis. Tot de inventaris behoren een rijk gesneden

Opperdoes, Raadhuis

preekstoel (1688, P. van Petten), een tekstbord (1701), een doophek (1752) met
koperen doopboog (1753) en een door K.P. van Ingen gebouwd orgel (1874).
De Geref. kerk (Noorderpad 21), een sobere L-vormige kerk met ingang in de
binnenhoek, werd in 1939 in traditionalistische vormen gebouwd.
Het voorm. raadhuis (Gouw 9-15) is een rijzig pand uit 1928 met slank
torenvormig element, raadzaal op de verdieping en een aangebouwde dienstwoning.
Het ontwerp met expressionistische details is van C. Trappenburg.
Boerderijen. Een mogelijk 18de-eeuwse oorsprong heeft de sobere stolpboerderij
Tempel 1. Interessante stolpboerderijen met spiegel zijn Oosteinde 10 (circa 1850),
met houten middentopgevel en aangebouwde ouderkamer, en Zuiderpad 5 (circa
1870) met uitgebouwd zomerhuis en binnen een betegelde schouw met smuiger.
Het voorm. station (Almsdorperweg 8) werd in 1886 gebouwd voor de
Locaalspoorwegmaatschappij ‘Hollands Noorderkwartier’ aan de lijn
Hoorn-Medemblik. Het langwerpige eenlaagspand is ontworpen door A.J. Krieger
en heeft een vrijstaand toiletgebouwtje.

Oterleek
(gemeente Schermer)
Dorp, reeds vermeld in de 15de eeuw, gelegen op oudland in de onbedijkte
Heerhugowaard (1629-'31). De tweezijdige lintbebouwing (Dorpsstraat) kwam net
ten oosten van de binnendijk van de

Oterleek, Poldermolens Noordschermerdijk 13 en 15
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polder Oterleek tot stand. Na een dorpsbrand in 1922 is Oterleek grotendeels
herbouwd. Aan de ringdijk verrees in 1935 een grote elektriciteitscentrale.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 67) is een zaalkerk uit 1925 in
zakelijk-expressionistische stijl. In de geveltoren met tentdak hangt een door Assuerus
Koster gegoten klok (1633).
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 49) is een T-vormig gebouw uit 1940 in
traditionalistische stijl. De gemeente Oterleek is opgeheven in 1970.
De burgemeesterswoning Dorpsstraat 3 is een eclectisch middenganghuis uit
1881. Binnen bevinden zich stucplafonds uit de bouwtijd.
Windmolens. Ten oosten van Oterleek (Noordschermerdijk 13, 14 en 15) staan
de poldermolens I (1864), K en L (beide circa 1631), ook wel bekend als de molens
bij Rustenburg. Het zijn met riet gedekte achtkantige grondzeilers. Zo ook de
korenmolen De Otter (Noordschermerdijk 1) uit 1900 aan de rand van de polder de
Schermer, net voorbij de brug over de ringvaart.

Oude Niedorp
(gemeente Niedorp)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als veenontginning. In 1415 kregen Oudeen
Nieuwe Niedorp samen met Winkel als ‘Stede Niedorp’ stadsrechten, maar deze
waren louter bestuurstechnisch van aard. Oude Niedorp is een bescheiden
lintbebouwing gebleven.
De ruïne van de Herv. kerk (Dorpsstraat 31) heeft een eenbeukige opzet met
smal, driezijdig gesloten koor. De mogelijk vroeg-16de-eeuwse en oorspronkelijk
aan St. Werenfridus gewijde kerk werd in 1648 verbouwd en in 1814 van zijn
oorspronkelijke zijbeuken en de toren (1732) ontdaan. Na de restauratie in 1953 is
de kerk in 1977 volledig uitgebrand, waarna men het opgaande muurwerk heeft
geconsolideerd.
Windmolen ‘De Hoop’ (tegenover Molenpad 2) is een in 1641 gebouwde, met
riet gedekte achtkantige, grondzeiler op een met hout beklede voet.
Boerderijen. De stolpboerderij Ruimzicht (Dorpsstraat 10) stamt in de kern
vermoedelijk uit de 18de eeuw.

Oude Niedorp, Ruïne Herv. kerk (1997)
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't Veld bij Oude Niedorp, R.K. St.-Martinuskerk

Na een verbouwing in 1805 werd in 1879 de huidige voorgevel met omlijste ingang
en asymmetrisch geplaatst houten voorschot aangebracht. Rond 1840 verrees de
stolpboerderij Dorpsstraat 26 met uitgebouwd woongedeelte.
De voorm. herberg Verlaat 46, gelegen ten westen van Oude Niedorp, is een in
1646 als polderhuis gebouwd vierkant tweelaags pand. Later was het de herberg ‘'s
Lands Welvaren’. Er tegenover staat een trafohuisje met gebogen dak en
expressionistische details (circa 1930).
De R.K. St.-Martinuskerk van 't Veld (Rijdersstraat 107), gelegen ten
noordwesten van Oude Niedorp, is een driebeukige kerk met een halfronde apsis en
een geveltoren met achtkantige bekroning en spits. Deze neoclassicistische kerk
verrees in 1853-'54 naar ontwerp van Th. Molkenboer (gerestaureerd 1985) en bevat
een preekstoel (circa 1855) en een door L. Ypma gebouwd orgel (1871).

Oudendijk
(gemeente Wester-Koggenland)
Dorp, ontstaan bij de in de 12de eeuw opgeworpen dijk tegen het opdringende water
van de Beemster en die tevens het zuidelijke deel van de latere Westfriese Omringdijk
vormde. Vanaf de dijk werd in de 13de eeuw noordwaarts de zogeheten Veenhoop
werd ontgonnen. De ten zuiden van de dijk lopende sloot heeft men begin 17de eeuw
verbreed tot Beemsteruitwatering. Dit leidde tot de ontwikkeling van een eenzijdig
lintdorp met later enige verdichting van de bebouwing rond de kerk.
De Herv. kerk (Dorpsweg 24) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor
en een met leien beklede houten dakruiter. Deze gotiserende kerk met steunberen
verving in 1649 (gevelsteen) een kort na 1459 gebouwde kerk. Bij een restauratie in
1957 (D. Fledderus) heeft men de rond 1787 geplaatste dakruiter vernieuwd en zijn
de 18de-eeuwse houten kerkramen behouden. Tot de inventaris behoren een preekstoel
(1658; achterschot en klankbord 1656), een voorzangerslessenaar (1791) en een door
L. Ypma gebouwd orgel (1892-'93).
Boerderijen. De stolpboerderij Dorpsweg 67 (1878) heeft een hoger opgaand
middengedeelte met gepleisterde hoekblokken en aan de voorzijde aan beide kanten
iets uitstekende vleugels. Opvallend zijn de rijke eclectische wenkbrauwen. Die zijn
ook toegepast bij het dwars geplaatste middenganghuis Dorpsweg 83 (1876) met
achterliggende stolpschuur.
Het voorm. stoomgemaal ‘Beetskoog’ (Beets Koogkade 2) met machinistenwoning
werd in 1877 gebouwd naar ontwerp van W.C. en K. de Wit. In 1916 kreeg het een
Brons-motor en een Storkcentrifugaalpomp. Kort na de elektrificatie van het gemaal
in 1932 is de schoorsteenpijp afgebroken.
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Ouderkerk aan de Amstel, Herv. kerk

Ouderkerk aan de Amstel
(gemeente Ouder-Amstel)
Dorp, ontstaan op de plaats waar de Bullewijk in de Amstel stroomt. Vermoedelijk
heeft het 12de-eeuwse stamslot van de heren van Amstel tegenover de kerk gelegen,
ter plaatse van de huidige Portugees-Isr. begraafplaats. Dat kasteel werd na
verwoesting in 1204 niet meer herbouwd. Vanaf het begin van de 13de eeuw lag aan
het einde van de Brugstraat een brug over de Amstel. Sinds Nieuwer-Amstel
(Amstelveen) in 1278 een eigen kerk kreeg, spreekt men over Ouderkerk. Midden
17de eeuw ontstond de - nu tot de gemeente Amstelveen behorende - bebouwing op
de westelijke Amsteloever (Overamstel). Langs de Amstel werden in die tijd diverse
buitenplaatsen ingericht. Het ambacht Ouder-Amstel werd in 1731 bezit van de stad
Amsterdam en het dorp werd een geliefde halteplaats voor stedelingen en
beurtschippers. In 1914 stelden P. Vorkink en J.Ph. Wormser een uitbreidingsplan
op. Over de Amstel legde men in 1938 een nieuwe brug. De oude dubbele ophaalbrug
(circa 1800) bevindt zich sinds 1939 in het Openlucht Museum te Arnhem. Na de
Tweede Wereldoorlog is het dorp naar het oosten uitgebreid. De haven (Dorpsstraat)
heeft men in 1965 gedeeltelijke gedempt en in 1980 is het oude raadhuis (1873)
gesloopt. Ouderkerk is een beschermd dorpsgezicht.

Ouderkerk aan de Amstel, Boerderij Dorpsstraat 1

De Herv. kerk (Kerkstraat 11) is een statige kerk met een vierkante klokkentoren,
geblokte hoeklisenen, afgeknotte geveltoppen en een plattegrond in de vorm van een
Grieks kruis. Ter vervanging van een 13de-eeuwse kerk werd deze kerk in 1773-'75
gebouwd door Jan Smit en Andries Westerhuysen naar een ontwerp in Lodewijk
XVI-vormen van Jacob Eduard de Witte.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Tot de inventaris behoren
een preekstoel en een herenbank uit de bouwtijd. Het orgel (1865) werd gebouwd
door P. Flaes. De pastorie (Kerkstraat 20), een blokvormig gebouw met geblokte
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hoeklisenen, verrees in 1894 en heeft een theekoepel uit dezelfde tijd. Het nabijgelegen
verenigingsgebouw dateert uit 1957.
De R.K. St.-Urbanuskerk (Achterdijk 1) is een driebeukige basilicale kruiskerk
met driezijdig gesloten koor en een terzijde geplaatste toren van vier geledingen met
frontalen en naaldspits. Deze monumentale neogotische kerk verrees in 1865-'67
naar ontwerp van P.J.H. Cuypers ter vervanging van een schuurkerk uit 1821.
Het interieur wordt gedekt door gepolychromeerde houten tongewelven. Tot de
inventaris uit de bouwtijd behoren een neogotisch hoofdaltaar en een hardstenen
doopvont (F.W. Mengelberg). Het door J.J. Vollebregt gebouwde orgel (1871) heeft
een door P.J.H. Cuypers ontworpen neogotische kast. De gebrandschilderde ramen
(1870) zijn van F. Nicolas en de tegeltableaus met kruiswegstaties (1901) zijn
ontworpen door J.Th.J. Cuypers. Van de hand van P.J.H. Cuypers is de in 1884
gebouwde pastorie (Rondehoep Oost 31).
De voorm. Geref. kerk (Hoger Einde Zuid 22) is een sobere zaalkerk uit 1919
naar ontwerp van Tj. Kuipers met een terzijde geplaatste zadeldaktoren en een
bijbehorende pastorie.
Het voorm. gezellenhuis (Rondehoep Oost 29) bestaat uit een tweelaags voorhuis
en een dwars daarachter geplaatste houten achterbouw (zaal). De zaal kwam in
1903-'10 tot stand naar ontwerp van P.J. Peeters, het in rationalistische stijl
uitgevoerde bakstenen voorhuis is uit 1921. Het gezellenhuis had geen logiesfunctie,
maar diende als verenigingsgebouw.
Huize Nieuw Wittenburg (Dorpsstraat 26) is een fors tweelaags pand met
expressionistische details, gebouwd in 1927 als tehuis voor ouden van dagen naar
ontwerp van L. en H. van der Bijl.
Woonhuizen. Een 17de-eeuwse kern heeft het rond 1880 verbouwde, gepleisterde
pand Kerkstraat 46 met gekoppelde topgevels en in het midden de gevelsteen ‘De
Korendrager’. Uit de 18de eeuw dateren de voormalige buitenhuizen Schoonzicht
(Hoger Einde Zuid 17-18) en Hoogerlust (Hoger Einde Zuid 6), beide voorzien van
een sobere gevel met omlijste ingang. Ook het buitenhuis Vredelust met naastgelegen
koetshuis (Hoger Einde Zuid 15-16) heeft mogelijk een 18de-eeuwse oorsprong,
maar werd rond 1860 verbouwd
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Ouderkerk aan de Amstel, Portugees-Isr. begraafplaats Beth Haim, metaarhuis

en gepleisterd. In opzet 18de-eeuws zijn verder het eenlaagspand Kerkstraat 4 en
het diepe huis Brugstraat 2 met afgetopte tuitgevel. Uit circa 1860 dateert het sobere
neoclassicistische huis Kerkstraat 54. Het eclectische herenhuis Drievliet (Dorpsstraat
21) werd in 1882 gebouwd. Rationalistische details hebben de villa Welgelegen
(Dorpsstraat 28; 1905), de huizen Hoger Einde Zuid 9-12 (circa 1905) en de villa
Nicolette (Dorpsstraat 18; 1916).
Poldermolen ‘De Zwaan’ (Binnenweg 2), een met riet gedekte achtkantige
grondzeiler uit circa 1638, bemaalde de Klein-Duivendrechtse Polder.
Bruggen. De kerkbrug over de Bullewijk (bij Kerkstraat 1) is een in de 20ste eeuw
vernieuwde houten ophaalbrug. De ijzeren basculebrug over de Amstel (Burg.
Stramanweg ong.) verving in 1938-'39 de oude Lange Brug. Van die brugovergang
resteert aan de zijde van Overamstel een in de kern 18de-eeuwse, rijzige gepleisterde
brugwachterswoning (Amstelzijde 52).
De Portugees-Isr. begraafplaats ‘Beth Haim’ (Kerkstraat 7) werd in 1614 gesticht
en kwam in 1616 (5376) in gebruik - volgens overlevering ter plaatse van het stamslot
van de heren van Amstel. Deze schilderachtige begraafplaats, die enkele keren door
Jacob van Ruisdael werd afgebeeld, onderging uitbreidingen in 1663 en 1691, drie
maal in de 19de eeuw en ten slotte in 1923. Het metaarhuis werd in 1705 gebouwd
door timmerman Jacob Gerritsen, inwendig veranderd in 1937 (H. Elte) en
gerestaureerd in 1965-'67.

Ouderkerk aan de Amstel, Portugees-Isr. begraafplaats Beth Haim, graftekens

Als onderdeel van het restauratieplan voor de begraafplaats (1997, A. Wille) is de
aanlegsteiger van de lijkboten aan de Bullewijk voorzien van een modern toegangshek.
Rond 1880 werden de in de veengrond weggezakte 17de-eeuwse graven
gerestaureerd op initiatief van D.H. de Castro, wiens eigen graf is voorzien van
hardstenen zuil met omfloerste vaas († 5659/1898). Fraaie 17de-eeuwse voorbeelden
zijn de vier naast elkaar liggende prismavormige zerken voor Samuel Jessurun de
Mercado († 5412/1652), David de Mercado († 5442/1682), Jacob de Mercado (†
5417/1656) en Rachel Jessurun Brandao († 5439/1679), en de eveneens
prismavormige zerken voor de arts Eliahu Montalto († 5376/1616) en voor Yshak
Franco Medeyros († 5383/1623). De laatstgenoemde zerk ligt verhoogd op enkele
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treden. Bij het graf van Ishac Uziel († 5382/1622) is een dergelijke tombe bedekt
met een rood-marmeren kleed. Zerken met gekoppelde bogen zijn er voor Ishac del
Soto († 5438/1678) en zijn vrouw Ribca († 5432/1671) en voor Mordechai Franco
Mendes († 5448/1687) en zijn vrouw Sara Abendana († 5456/1696). Opmerkelijk
zijn verder de dubbele zerk voor Daniël (de) Pinto († 5441/1681) en zijn zoon Moseh
(de) Pinto († 5453/1692), de zerk voor Michaël de Espinoza († 5414/1654), vader
van de filosoof Baruch Spinoza, en de graftekens voor rabijn Menasseh ben Israël
(† 5418/1657), de arts Samuel Sarphati († 5626/1866) en rabbijn I.J. Palache (†
5686/1926). Voor de laatstgenoemde werd de zerk gemaakt door J. Mendes da Costa
(hier zelf begraven in 1939).
Bij de begraafplaats hoort ook het diepe pand Kerkstraat 10 met 18de-eeuwse
gezwenkte topgevel.
De zandstenen banpaal ten noorden van Ouderkerk aan de Amstel (bij
Amsteldijk-Noord 65, gemeente Amstelveen) bestaat uit een bakstenen voet en een
obelisk met het wapen van Amsterdam. Deze banpaal werd in 1625 geplaatst ter
markering van het bangebied van Amsterdam (een geografische mijl oftewel circa
7,4 km) en verloor na 1813 zijn functie.
Boerderijen. De recent gerestaureerde langhuishuisboerderij Dorpsstraat 1 werd
in 1699 gebouwd en heeft een afgewolfd rieten dak, een opkamer in het voorhuis en
een houten bedrijfsgedeelte. De voorgevel heeft men rond 1860 vernieuwd. De
17de-eeuwse boerderij Holendrechterweg 8 bezit een terzijde uitgebouwde opkamer.
Aan de randen van de ten zuiden van Ouderkerk gelegen Polder Rondehoep liggen
diverse interessante boerderijen. Aan de oostzijde bevinden zich nog enkele
boerderijen uit de 17de eeuw, zoals Waver 34 (dwars uitgebouwde opkamer) en de
kleine boerderij Waver 29 (achterbouw 18de eeuw), en uit de 18de eeuw, zoals de
boerderij Waver 3. Uit de 17de eeuw stammen ook de boerderijen Rondehoep Oost
8, met hoge afgewolfde voorgevel en twee ronde natuurstenen venstertjes, en
Zomervreugd (Rondehoep West 41) met dwars geplaatst voorhuis. De andere
boerderijen aan de westzijde zijn overwegend 19de-eeuws, zoals Rondehoep Oost
13 (gesneden windveren), 43, 47 (1873) en 52 (1882).
Westeramstel (Amsteldijk-Noord 55, gemeente Amstelveen). Dit diepe, wit
gepleisterde buitenhuis ten noordwesten van Ouderkerk werd in 1720 gebouwd voor
Andries Leenders. De onderkelderde opkamer in het voorhuis verraadt dat daarbij
gebruik is gemaakt van een oudere boerderij. De uit de bouwtijd daterende lijstgevel
met vazen en klokgevel-vormig middendeel is voorzien van Lodewijk XIV-vormen.
In 1792 kreeg Antonius Quirinus van Persijn het huis in bezit en hij liet de huidige
ingang toevoegen. In de 19de eeuw kwam het huis
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Ouderkerk aan de Amstel, Buitenhuis Oostermeer

als herberg in gebruik. Bij een restauratie in 1989 is het lagere houten achterhuis
(koetshuis) gereconstrueerd. Het rijke toegangshek met hardstenen posten in Lodewijk
XV-stijl stamt uit 1760. De tuinkoepel kreeg zijn huidige vorm rond 1910.
Oostermeer (Amsteldijk-Noord 37, gemeente Amstelveen), gelegen ten
noordwesten van Ouderkerk, is een buitenhuis in Lodewijk XIV-stijl, gebouwd in
1728 voor Willem Bus (naar zijn moeder ook wel Willem Spruyt genoemd). Dit
tweelaagse gebouw met souterrain heeft een zandstenen pronkrisaliet en een
achteruitbouw met tuinkamers. De twee L-vormige bouwhuizen dateren uit dezelfde
tijd, evenals het rijke toegangshek met hardstenen posten in Lodewijk XIV-stijl. Van
de tuinbeelden zijn de drie kinderfiguurtjes (1734, Jan van Logteren) en de ‘Roof
van Proserpina’ (1711, J.C. de Cock) afkomstig van een verdwenen buitenplaats te
Heemstede. Nicolaas Freher, eigenaar vanaf 1757, liet de tuinkoepel bouwen. In
1901 kwam het buiten aan A.C.M. van Etten, die de tuinaanleg door L.A. Springer
liet vernieuwen en een dienstwoning liet bouwen (Amsteldijk-Noord 39; 1922, J.W.
Hanrath).
De voorm. kruitfabriek ten zuidwesten van Ouderkerk (Amsteldijk-Zuid 54-55,
gemeente Amstelveen) werd in 1719 gesticht door Nicolaas Calckoen en in 1742
overgenomen door Nicolaes en Hendrik van Hoorn. In 1782 volgde een ontploffing.
Van kort na die tijd dateert het lange L-vormig pand aan de dijk met klokgevel boven
de ingang en op de latei de tekst: Buskruid Molen No. 3. Ernaast staat een kollermolen
met maalinrichting voor het zwarte buskruit. In 1843 werd de fabriek onderdeel van
de Verenigde Buskruidfabrikatie. Van 1885 tot 1922 behoorde het tot ‘De
gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland’ (fabrieken
te Muiden en Ouderkerk) en van 1922 tot 1991 tot de N.V. Nederlandsche
Springstoffenfabrieken. Markant is de watertoren uit 1895, gebouwd naar ontwerp
van J.F. Klinkhamer en B.J. Ouëndag met een ronde bakstenen onderbouw en een
achtzijdige houten bovenbouw met daarin het hoogreservoir. Tegen de toren staat
het laboratorium (1910, uitgebreid 1925 en 1955). Verder bevinden zich op het
voorterrein een salpetermagazijn (1896), een salpeter- en katoenmagazijn (1903),
werkplaatsen en andere magazijnen. In 1998-2004 is het complex verbouwd voor
wonen en kleine bedrijven. Op het achterterrein staan nog enkele gebouwen voor de
vroegere productie van gevaarlijke stoffen, zoals als de schietkatoenfabriek (1895)
en de nitroglycerine- annex dynamietfabiek (1907-'18).
Bij de kruitfabriek hoorden verder de eenlaagse arbeiderswoningen Amsteldijk-Zuid
23-40 (1905, B.J. Ouëndag) en de traditionalistische beheerderswoningen
Amsteldijk-Zuid 59-62 (circa 1940).
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Overamstel (gemeente Amstelveen). Deze bebouwing is ontstaan bij een
pleisterplaats aan de westzijde van de Amstel. Diverse horecagelegenheden dankten
hier hun bestaan vooral aan de veerverbindingen op Amsterdam.
Horeca. Het restaurant ‘Paardenburg’ (Amstelzijde 55), een breed dwars pand
gedateerd ‘1702’, wordt reeds vermeld in 1693. Al genoemd in 1636 als herberg is
‘De Oude Prins’ (Amstelzijde 37), dat rond 1880 zijn huidige vorm als gepleisterd
dwars pand heeft gekregen. Een 18de-eeuwse oorsprong hebben de diepe
horecapanden ‘Theehuis Paardenburg’ (Amstelzijde 47) en ‘Piet van Raak’
(Amstelzijde 53). Het laatste heeft een laat-18de-eeuwse ingezwenkte houten gevel
met fronton en balkon (circa 1905). Een 18de-eeuws hoog en diep pand geflankeerd
door eenlaagse 19de-eeuwse zijvleugels is ‘'t Jagershuis’ (Amstelzijde 2). Scholen.
De voorm. Chr. lagere school ‘Eben Haëzer’ (Amsteldijk-Noord 1a) werd gesticht
in 1877 en verbouwd rond 1910. Dit complex met twee parallelle vleugels dient nu
als atelier. In 1909 verrees naar ontwerp van B. van der Bijl de openbare lagere school
Oostermeerweg 85 met onderwijzerswoning. Woonhuizen. Achter hun gevels uit
circa 1860 hebben de diepe huizen Amstelzijde 42 en 44 mogelijk een oudere kern.
Ten noorden van de dorpskern staan enkele 19de-eeuwse dwarse huizen met
schilddaken, zoals ‘Nieuwer Amstel’ (Amsteldijk-Noord 76; kern mogelijk
18de-eeuws) en Amsteldijk-Noord 78 (1882). De ‘Schneidershuizen’
(Amsteldijk-Noord 2-16; circa 1900) zijn eenlaagse arbeiderswoningen, genoemd
naar opdrachtgever C.H. Schneider. Expressionistische vormen vertoont de villa
‘Bloemhof’ (Amsteldijk-Noord 168; 1936) naar ontwerp van F. Jurrema. De
traditionalistische villa Amsteldijk-Noord 167 (circa 1936) is ontworpen door J.H.
Antonissen en F. Jurrema. Van de boerderijen in en bij Overamstel hebben enkele
een dwars voorhuis, zoals Amsteldijk-Zuid 91 (derde kwart 17de eeuw), Amstelzijde
45 (18de eeuw) en ‘Nooit Gedacht’ (Amsteldijk-Noord 93; 18de eeuw). Diepe
voorhuizen bezitten de onderkelderde ‘Hoeve Sloterdijk’ (Amsteldijk-Noord 165;
kern 17de eeuw) en Amsteldijk-Noord 147 (18de eeuw). De boerderijen
Amsteldijk-Zuid 81 en
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122 (beide circa 1890) zijn voorzien van gesneden windveren. Een villa-achtig
woonhuis heeft de boerderij ‘Anna's Hoeve’ (Amsteldijk-Noord 67; 1922).

Oudeschild
(gemeente Texel)
Vissersdorp op het eiland Texel, oorspronkelijk 't Schilt geheten. Het dorp ontstond
begin 17de eeuw aan de Schilsloot, vanwaar vaten drinkwater van de waterputten
bij de boerderij ‘Brakestein’ met kleine boten naar de zeeschepen op de rede van
Texel werden vervoerd. Aan de langgerekte De Ruyterstraat verrezen loodswoningen.
De in 1780 aangelegde haven diende eerst voor de oestervisserij, later voor de mosselen wiervisserij. Tot circa 1930 werd wier gewonnen, onder meer voor matrasvullingen.
Een nieuwe, grotere haven voor de garnalenvisserij is in 1958 aangelegd en in de
nabijheid hiervan heeft zich enige nijverheid gevestigd.
De Herv. kerk (Trompstraat 60) is een zaalkerk met steunbeuren, houten geveltoren
en aanbouw. Deze kerk uit 1650 kreeg in 1740 een dwarspand aan een noordzijde
en bij een verbouwing in 1878 een blokbepleistering. De in 1903 na blikseminslag
vernieuwde geveltoren bevat een door Jan Albert de Grave gegoten klok (1719). De
kerk is gerestaureerd in 1963-'65. Tot de inventaris

Oudeschild, R.K St.-Martinuskerk

behoren een preekstoel (tweede helft 17de eeuw), een tiengebodenbord (1651, hersteld
1792) en een rouwbord (1758). De koperen kronen (1677 en 1678) zijn geschonken
door Michiel Adriaansz de Ruyter en Cornelis Tromp.
De R.K. St.-Martinuskerk (De Ruyterstraat 129) is een eenbeukige kerk met
driezijdig gesloten koor, dakruiter en een toren van drie geledingen. Het gepleisterde
schipgedeelte stamt uit 1835. In 1894 werd het koor uitgebreid naar plannen van J.H.
Tonnaer en in 1904 kreeg het schip een extra westtravee met ingebouwde toren naar
ontwerp van C.L.M. Robbers. De in 1935 en in 1958 gerestaureerde kerk bevat een
orgel uit 1912 en een hoofdaltaar met communiebank (1929, P. Cuypers jr.). De forse
pastorie (De Ruyterstraat 128) dateert van 1890.
Woonhuizen. Voorbeelden van eenlaagse loodswoningen met een houten voorschot
zijn De Ruyterstraat 45, 46, 101, 110 en 135; in opzet zouden ze uit de 18de eeuw
kunnen dateren. De Ruyterstraat 85 bezit een 19de-eeuws ingezwenkt houten
voorschot. Van een ingezwenkte stenen lijstgevel voorzien is Het Buurtje 5 (derde
kwart 19de eeuw). De notabelenwoning De Ruyterstraat 63 werd rond 1910 gebouwd
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en de woonhuizen Loodssingel 1-11 zijn een voorbeeld van volkshuisvesting uit
1935.
De voorm. wierschuur (Barentszstraat

Oudeschild, Windmolen De Traanroeier

13) is een langgerekte, vermoedelijk vroeg-20ste-eeuwse, houten schuur met inwendig
een uit scheepshout samengestelde draagconstructie.
Het forse pakhuis Haven 8 kwam in 1903 tot stand als drielaags graanpakhuis
voor de firma C.R. Keijser & Co., met hergebruik van midden-18de-eeuwse balken
en standvinken. Bij de verbouwing tot restaurant in 1995 is de kapverdieping iets
verhoogd.
Windmolen ‘De Traanroeier’ (Barentszstraat 23) is een achtkantige stellingmolen.
De met riet gedekte bovenbouw van deze korenmolen is een rond 1717 gebouwde
Zaanse bovenkruier, die in 1902 op een nieuwe onderbouw is geplaatst. Bij de molen
staan twee laat-19de-eeuwse graanpakhuizen (Barentszstraat 21). Samen vormen ze
de kern van het Maritiem & Jutters Museum. Daartoe behoort ook een 19de-eeuwse
houten wierschuur (bij Barentszstraat 19) met inwendig een uit scheepshout
samengestelde draagconstructie. Op het museumterrein zijn verder de
walviskaakbenen opmerkelijk en de bus-abri van de T.E.S.O. (circa 1955).
Boerderijen. Rond Oudeschild liggen enkele waardevolle boerderijen. Tot de
18de-eeuwse voorbeelden behoren de stolpboerderijen Doolhof 4, met kort voorhuis,
en Zuid Haffel (Waterweg 2), met lang uitgebouwd voorhuis. De stolphoeve Doolhof
3 dateert uit 1847. Een houten voorschot heeft het voorhuis van de stolphoeve De
Ruyterstraat 130 (circa 1880).
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Oudeschild, Sovjetbegraafplaats Loladze

De Oude Schans (Schansweg 30) ligt ten zuidwesten van Oudeschild. Deze
oorspronkelijk vijfzijdige schans werd in 1572-'74 in opdracht van Diederik Sonoy
aangelegd ter bescherming van de Texelse rede en begin 17de eeuw verbeterd. De
Fransen legden in 1810-'12 een ravelijn en enveloppe aan en flankeerden de tot Fort
Central omgedoopte schans met twee kleine forten: Redoute (1811) en Lunette (1812).
Nadat de vesting in 1922 was opgeheven, verdwenen bij de dijkverzwaring in 1929-'30
de flankerende forten en het zuidwestelijke deel van de schans. De hoofdvorm is
gerestaureerd in 1992-'97.
Gemalen. Ten noorden en ten zuiden van Oudeschild liggen de identieke gemalen
Dijkmanshuizen (IJsdijk 14) en De Schans (Redoute 19), beide gebouwd in 1940
naar ontwerp van Christiani & Nielsen's Gewapend Beton Maatschappij.
De Sovjetbegraafplaats ‘Loladze’ (bij Zuidhaffel 47), gelegen ten westen van
Oudeschild, is kort na 1945 gesticht. Behalve een centraal monument bevinden zich
hier 476 ongemerkte graven van de in totaal 565 bij de Russenopstand omgekomen
Georgiërs, inclusief dat die van hun aanvoerder Sjalwa Loladze.

Oudkarspel
(gemeente Langedijk)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als de noordelijkste van de vier langgerekte dorpen
aan de Langedijk. De ambachtsheerlijkheid Oudkarspel kwam in 1607 aan Adriaan
Duyck. Het rond 1640

Oudkarspel, Rechthuis met brandspuithuisje

gebouwde huis Oud-Karspel werd in 1799 zwaar beschadigd en in 1808 afgebroken.
Na de ruilverkaveling (1965-'74) kreeg Oudkarspel ten westen van de oude
lintbebouwing een kleine uitbreidingswijk.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 878) is een driebeukige pseudobasilicale kerk met
vijfzijdig gesloten koor en een toren zonder spits. De vrijwel onversierde toren is in
de kern 13de-eeuws. Het schip kwam waarschijnlijk in de 14de eeuw tot stand en
het koor rond 1500. Bij een ingrijpende verbouwing in 1868 pleisterde men het schip.
De in 1969 geheel uitgebrande kerk is vervolgens sober herbouwd (J.A. Peters).
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Het voorm. rechthuis (Dorpsstraat 861) gaat terug tot 1618, werd in 1714
vernieuwd en in 1799 beschadigd. Het huidige gepleisterde diepe pand met bordes
dateert uit 1808 (wapenstenen). Bij een restauratie in 1871 (geblokte lisenen) verrees
links een brandspuithuisje. Na tot 1941 als raadhuis te hebben gediend is het gebouw
in 1989 gerestaureerd.
Woonhuizen. Uitgevoerd in eclectische vormen is de voorm. onderwijzerswoning
Dorpsstraat 882 (circa 1880). De tuinderswoning Dorpsstraat 980 (circa 1905) heeft
een aangebouwde koolschuur. Jugendstil-details vertonen de huizen Voorburggracht
491 (circa 1910) en Dorpsstraat 917-919 (1913); het laatste is versierd met
bricorna-steentjes.
De voorm. kolfbaan (Dorpsstraat 857), een langgerekt gebouw uit circa 1900,
dient nu als garage.
Waarland (gemeente Harenkarspel). Dit dorp ten noordoosten van Oudkarspel
ontwikkelde zich vanaf 1910 als tuindersdorp. De R.K. St.-Wulframkerk (Kerkstraat
55) is een driebeukige basilicale kerk met dakruiter en portaal, gebouwd in 1921-'22
naar een traditionalistisch ontwerp van J.Th.J. Cuypers en P. Cuypers jr. De boerderij
Veluweweg 2 (circa 1910) is een langhuisboerderij met siermetselwerk en sierspant.
Poldermolens. In het dorp staat de poldermolen Hoebelaan 9, die tot 1951 de polder
Waarland bemaalde. Deze met riet gedekte achtkantige binnenkruier op een met hout
beklede voet stamt uit 1571 (verbouwd 1853). Ten noorden van het dorp staat de
‘Slootgaardmolen’ (Slootgaardweg 10a), een vergelijkbare poldermolen uit circa
1590 van de Slootgaardpolder.

Oudorp
(gemeente Alkmaar)
Dorp, ontstaan op een strandwal. Graaf Floris V stichtte hier vanaf 1278-'88 de
dwangburchten de Middelburg met een rechthoekige toren en de Nieuwburg,
bestaande uit een hoofdburcht met een hoofdtoren en een ommuurd voorhof, met
ernaast een voorburcht. Beide kastelen werden in 1517 verwoest. Sinds 1972 behoort
Oudorp tot de gemeente Alkmaar en is het aanzienlijk uitgebreid en aan Alkmaar
vastgegroeid.
De Herv. kerk (Herenweg 4), ook bekend als ‘De Terp’, is een verhoogd gelegen
eenbeukige kerk met rondboogvensters. Het oorspronkelijke kerkgebouw liep in
1573 schade op, waarna eind 16de eeuw herbouw van het schip volgde. Bij een
ingrijpende verbouwing in 1858 werd de kerkruimte vernieuwd, maar bleef de
laat-16de-eeuwse kap

Oudorp, Raadhuis
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Oudorp, Boerderij Eendracht maakt Macht

behouden. Na instorting van de oude kerktoren ontstond in 1867 de gepleisterde
voorgevel met eclectische details. De houten bekroning van de geveltoren dateert
van 1884. Het orgel (1877) werd gebouwd door L. Ypma.
De R.K. St.-Laurentiuskerk (Herenweg 79) is een driebeukige pseudobasilicale
kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde
naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1879-'80 naar ontwerp van E.J. Margry
ter vervanging van een 18de-eeuwse schuilkerk.
Het ommuurde kerkhof heeft een centraal geplaatste priestergrafkelder en verder
verschillende rijke laat-19de-eeuwse familiegraven. De pastorie (Herenweg 77; circa
1880) is ontworpen door Margry.
Het voorm. raadhuis (Kerklaan 9) is een L-vormig eenlaagspand met topgevels
en een dak met overstek op gesneden schoren. Het werd in 1865 naar plannen van
F.J. Krieger gebouwd ter plaatse van een rechthuis uit 1635 en in 1928-'29 vergroot
(P.N. Leguit). Ernaast staan de voorm. openbare lagere school ‘Wijkplaats’
(Herenweg 12) en een dienstwoning (Kerklaan 11) uit dezelfde tijd.
De openbare lagere school ‘De Zes Wielen’ (Munnikenweg 18-20), een L-vormig
schoolgebouw met onderwijzerswoning, werd rond 1925 gebouwd naar een ontwerp
in traditionalistische vormen van C.D. van Reijendam.
Woonhuizen. Uit de late 19de eeuw dateren het middenganghuis Herenweg 2
(1888) en de eenkamerwoning Herenweg 11. Iets jonger zijn Munnikenweg 1-7 (circa
1900) en de gepleisterde voorm. onderwijzerswoning Herenweg 86 (1922, J.H.
Tonnaer) met opvallende hoekvensterpartij. In 1941 werden enkele traditionalistische
woonhuizen gebouwd ten behoeve van Helderse evacuées: Westerweg 32-52 (C.D.
van Reijendam). De burgemeesterswoning Herenweg 1 (A. Ham) dateert uit 1948.
De boerderij ‘Eendracht maakt Macht’ (Munnikenweg 8; circa 1850) is een
stolpboerderij met dakerker, spiegel, sierschoorsteen en houten stalgedeelte.
Windmolens. Aan de zuidkant van de Hoornse Vaart staan nog vier van de zes
rond 1630 gebouwde poldermolens van de voorm. Raakmaatsboezem, te weten de
molens B, C, D en E (Molenkade 6-9). Aan de Schermerringvaart bevindt zich de
poldermolen van het Geestmerambacht 't Wuiver 35 uit 1632. Al deze molens zijn
met riet gedekte achtkante grondzeilers op een met hout beklede voet. De korenmolen
't Rode Hert (Frieseweg 102), een met riet gedekte stellingmolen op een houten
onderbouw, werd in 1924 vanuit Zaandam overgebracht ter vervanging van een door
brand verwoeste molen.

Overveen
(gemeente Bloemendaal)
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Dorp, ontstaan in het binnenduingebied van de Kennemerduinen nabij de kruising
van de Bloemendaalseweg en de Zijlweg. Dit overwegend met buitenplaatsen
ingerichte gebied kreeg in 1881 een station aan de spoorlijn Haarlem-Zandvoort,
waarna zich een bescheiden dorpskern vormde. Rond 1900 werd aan de westzijde
een waterleidingcomplex ingericht en bij het station ontstond een villapark. De
gemeente Haarlem heeft in 1927 een deel van het grondgebied geannexeerd. Na de
Tweede Wereldoorlog is Overveen als forensendorp vastgegroeid aan Haarlem.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Korte Zijlweg 5) is een
driebeukige pseudobasilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor. De toren van
drie geledingen wordt bekroond door een smallere klokkenverdieping met
ingezwenkte steunberen en een ingesnoerde naaldspits. Deze neogotische kerk verrees
in 1855-'56 ter vervanging van een 17de-eeuwse schuurkerk.
Het interieur wordt gedekt door gestucte houten kruisgewelven en is voorzien van
bundelpijlers met stucwerkkapitelen. Tot de inventaris behoren een door L. Veneman
vervaardigd zandstenen hoofdaltaar (1856), een Ypma-orgel (1866-'67), enkele
marmeren beelden van atelier Mengelberg en een door J.H. Brom geleverde koperen
doopvont (1887-'88).
Op het kerkhof bevindt zich een neogotische bisschoppelijke grafkapel van het
bisdom Haarlem (1864), postuum uitgevoerd naar een ontwerp van Th. Molkenboer.
De kapel is voorzien van overhoekse steunberen en een kanteel-achtige bekroning.
Bij de kerk staan verder een eclectische pastorie (Korte Zijlweg 7; circa 1860) en
het voorm. Mariagesticht (Korte Zijlweg 9). Dit neogotische zusterhuis met school
uit circa 1890 is rond 1925 uitgebreid met een tweelaags schoolgebouw, en is nu in
gebruik als muziekschool.
Het raadhuis van Bloemendaal (Bloemendaalseweg 158), een fors wit gepleisterd
neoclassicistisch gebouw, is in 1965-'66 naar ontwerp van A.M. de Rouville de Meux
nieuw opgetrokken ter plaatse van het oude hoofdgebouw van de buitenplaats
Bloemenheuvel. Het front met ionisch zuilenportiek is een kopie van de voorgevel
van het gesloopte huis uit 1825. Op het terrein staan een met riet gedekte voorm.
tuinmanswoning (Bloemendaalseweg 162; circa 1850) en een 19de-eeuws koetshuis
met dienstwoning (Bloemendaalseweg 160).
Het postkantoor met directeurswoning (Bloemendaalseweg 236-238) is een
tweelaags pand met overhoekse dakruiter, gebouwd in 1906 naar een ontwerp in
chaletstijl met neogotische details van C.H. Peters.
Het voorm. politiebureau (Bloemendaalseweg 240) werd in 1936 gebouwd naar
een zakelijk-expressionistisch ontwerp van H.W. van Kempen. Dit in gele baksteen
en met stalen ramen uitgevoerde pand is in 1990 tot winkel verbouwd.
Scholen. Het Kennemer Lyceum (A. Stoopplein 7) is een tweelaags
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Overveen, Buitenplaats Elswout, poortgebouw

schoolgebouw uit 1924 met vlindervormige plattegrond en expressionistische details.
Eveneens met vlindervormig grondplan opgezet is de openbare lagere Julianaschool
(W. de Zwijgerlaan 120; 1935, vergroot 1950 en 1985), waarvan het ontwerp is
geïnspireerd door het werk van F. Lloyd Wright.
Elswout (Elswoutslaan 20). Deze buitenplaats werd in 1654 gesticht door
lakenkoopman Carel Molijn (of du Moulin). Na aankoop in 1781 liet Jacob Boreel
een nieuw huis bouwen. Het huidige, in de stijl van een 16de-eeuwse Italiaanse
renaissance-villa uitgevoerde, ‘Grote Huis’ is een vierkant drielaags gebouw met
zuilenportiek, plat dak met attiek en een centrale hal met lichtkoepel. De bouw van
dit huis begon in 1883 naar ontwerp van C. Muysken voor W. Borski III, maar werd
na diens dood in 1884 gestaakt. Pas in 1940 voltooiden de Duitsers het gebouw, dat
toen werd ingericht als militaire commandopost. Na de oorlog zijn het Jac. P.
Thijsselyceum en de Zocherschool in het pand gevestigd geweest en na leegstand
vanaf 1992 is het in 2004-'06 verbouwd tot kantoor. Aan de oost- en westzijde ligt
een groot terras met bordestrappen, aan de westzijde grenzend aan een vijverpartij
en aan de oostzijde aan een weide.
Naar het voorplein aan de zuidzijde van het huis leidt een gemetselde boogbrug,
gebouwd rond 1806 naar plannen van B.W.H. Ziesenis (gewijzigd circa 1882). Uit
circa 1654 dateren nog het U-vormige eenlaagse poortgebouw (Elswoutslaan 12)
met dakruiter, evenals de twee koetshuizen met stal (Elswoutslaan 16-18) en het
oudste deel van het sluiswachtershuis (Elswoutslaan 10).
De parkaanleg bevat nog elementen

Overveen, Buitenplaats Elswout, oranjerie (1993)

van de 17de-eeuwse geometrische tuinaanleg, zoals de gesnoeide lindenlaan of
parasollaan aan de oostzijde. Tussen 1781 en 1794 liet Jacob Boreel een
vroeg-landschappelijke aanleg maken naar plannen van Johan Georg Michael. Daarbij
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werd gebruik gemaakt van de door afzanding ontstane niveauverschillen en bij de
noordwaartse uitbreiding van het park nam men enkele zandvaarten in de aanleg op.
In de eerste helft van de 19de eeuw werd de parkaanleg naar plannen van J.D. Zocher
sr. en jr. gewijzigd en gestoffeerd met allerlei kleine gebouwen, zoals het
illusionistische ‘huisje van Kabuur’, een met riet gedekt rustiek houten tuinhuis (in
de Kamp), een fazantenverblijf, een hermitage en een neogotisch houten tuinhuis.
Aan de oostzijde werd een hertenkamp aangelegd met een uit houten stammen
opgetrokken hertenverblijf met rieten dak. Daarnaast werden verschillende bruggetjes
gebouwd, waaronder een drietal Zwitserse (houten) bruggen. In 1883 volgden nog
verdere wijzigingen in de parkaanleg naar plannen van C.E.A. Petzold.
Een eclectisch ontwerp van C. Muysken is de oranjerie (Elswoutslaan 22; circa
1885) met koepeldak, arcade met ionische zuilen, lagere zijvleugels en aansluitend
een halfronde serre of plantenkas. De in chaletstijl uitgevoerde modelboerderij
‘Elswout’ (Elswoutslaan 24; circa 1885) is ook ontworpen door Muysken. Vóór de
boerderij ligt een aardappelbewaarplaats (na 1812) en ten westen een
vroeg-19de-eeuwse ijskelder, waarvoor B.W.H. Ziesenis in 1805 een eerste ontwerp
maakte. In het park staat op een hardstenen sokkel de gietijzeren beeldengroep
‘Halali’, voorstellende een jachtmeester met twee honden (1888; naar origineel model
van H.M.A. Jacquemart). Buiten het park liggen de voorm. rentmeesterswoning
(Duinvlietspad 2), een wit gepleisterd pand uit 1847 met hogere middenpartij en
veranda, en de gepleisterde dienstwoning Duinvlietspad 4 (circa 1875).
Duinlust (Duinlustweg 16). Deze vroeg-19de-eeuwse buitenplaats kreeg in
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Overveen, Landhuis Koningshof

1882 naar ontwerp van C. Muysken het huidige huis in rijke neorenaissance-stijl met
trapgevels, hoektoren en ronde traptoren. Bij de hoofdingang tot het park staat een
door Muysken in neorenaissance-stijl ontworpen portierswoning (Duinlustweg 10;
1882). Het uit een Noors bouwpakket opgebouwde houten tuinhuis (1899) diende
als tuinmansverblijf annex fietsenstalling. Oudere objecten zijn de met riet gedekte
oranjerie (circa 1820, grotendeels herbouwd rond 1880) en een neogotische folly
(circa 1860). C.E.A. Petzold ontwierp de landschappelijke parkaanleg (1884), waarin
de structuur van een oudere aanleg deels is behouden. In het park bevinden zich een
holrond-gemetselde tuinmuur (circa 1884) en een ijskelder (circa 1890).
Koningshof (Duinlustweg 36). Dit in de huidige vorm rond 1900 aangelegde
buiten heeft als kern een door A. Salm ontworpen huis uit 1898. Nu dient het als
kantoor en depot van het Nederlands Filmmuseum. In de jaren 1899-1900 bouwde
men naar plannen van Salm het voorm. koetshuis met paardenstal en koetsierswoning
(Duinlustweg 28-30), een portierswoning (Duinlustweg 26) en de dienstwoning
Duinlustweg 24 met kleine traptoren. De parkaanleg (circa 1900) is ontworpen door
L.A. Springer.
Vaart en Duin (Korte Zijlweg 12). Dit buiten ontstond in 1904 na samenvoeging
met de buitenplaats Duinzigt, waartoe het huidige buitenhuis behoorde. Dit in 1880
naar een eclectisch ontwerp van D.E.L. van den Arend gebouwde huis is in 1903 aan
de achterzijde uitgebreid, vermoedelijk naar ontwerp van S. Roog. Het interieur heeft
men in 1905 vernieuwd naar plannen van Ed. Cuypers.
De landschappelijke parkaanleg uit 1916 is ontworpen door L.A. Springer en
bevat resten van een laat-18de-eeuwse landschappelijke parkaanleg (zuidzijde). Een
met plat dak uitgevoerde en gepleisterde oranjerie (1836) staat nabij een gepleisterde
eclectische tuinmanswoning (Korte Zijlweg 14; 1861). Aan de overzijde van de weg
staat een koetshuis met stal (Korte Zijlweg 17-23; 1871).
Overige buitenplaatsen. Het gepleisterde neoclassicistische buitenhuis
Elswoutshoek (Elswoutslaan 2) werd in 1807 naar ontwerp van B.W.H. Ziesenis
gebouwd ter plaatse van een 17de-eeuwse boerderij. Dit huis werd vergroot en
verbouwd rond 1840 en omstreeks 1920. Het rond 1865 gebouwde eclectische
buitenhuis Tetterode (Zijlweg 17) heeft een landschappelijke tuin, vermoedelijk naar
ontwerp van L.A. Springer. Van de buitenplaats Belvedère (Bloemendaalseweg 244)
is het gepleisterde huis in Nieuw Historiserende stijl tot stand gekomen in 1927 naar
ontwerp van A. de Maaker met een bijbehorend koetshuis en een dubbele
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dienstwoning (Bloemendaalseweg 250-250a). De parkaanleg is een ontwerp van
L.A. Springer.
Woonhuizen. Voorbeelden van eenvoudige 18de-eeuwse huizen - mogelijk
gebouwd als dienstwoningen bij een van de vele buitenplaatsen - zijn
Bloemendaalseweg 202, 214-216, 252-254, 256 en Korte Zijlweg 8 (recent naar
achteren verplaatst). Deze eenlaagspanden hebben een zadeldak tussen tuitgevels.
Andere voorbeelden zijn Elswoutslaan 4-6 en 5-7, Duinlustweg 40-42 en 48 (dubbele
topgevel), en de gepleisterde woning Korte Zijlweg 10. De 18de-eeuwse tweelaagse
huizen Zijlweg 7-11 hebben een tuit- dan wel een klokgevel. Het eenlaagspand Zijlweg
10 is deels voorzien van een kroonlijst en deels van een afgeknotte klokgevel. Als
werkplaats in gebruik is het uit 1809 daterende diepe pand met tuitgevel bij Zijlweg
18. Het in 1795 in opdracht van de Maatschappij Middenduin als boerenwoning met
stal gebouwde pand Middenduin (Zeeweg 27) werd in 1885 opgedeeld in drie
woningen en in 1935 verbouwd tot één dienstwoning. Rond 1900 gebouwd zijn de
voorm. dienstwoningen Duinlustweg 4 en 6-8. De middenstandswoningen A.
Stoopplein 1-6 (1924) vertonen een sterke gelijkenis met het naastgelegen Kennemer
Lyceum.
Villapark Kweekduin. Naar een plan van L.A. Springer uit 1898-'99 liet de N.V.
Binnenlandsche Exploitatiemaatschappij van Onroerende Goederen dit villapark
begin 20ste eeuw aanleggen op een duinhelling tussen de spoorlijn Haarlem-Zandvoort
en de buitenplaats Lindenheuvel. Van die buitenplaats zijn de voorm. portierswoning,
Ter Hoffsteedeweg 3, en het neorenaissancetoegangshek (1900) behouden gebleven.
Interessante villa's zijn Ter Hoffsteedeweg 9 (1901; J.A.G. van der Steur), de voor
H.B.E. Warnaars met chaletstijl- en jugendstil-elementen gebouwde villa Duinhof
(Kweekduinweg 12; 1906, J.H. Slot), alsmede de Ruysdaelhoff (Ruysdaelweg 12)
en villa Rooswijck (Ter Hoffsteedeweg 17). Voorts zijn belangwekkend de rond 1905
tot stand

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

475
gekomen villa's Duinrode (Ter Hoffsteedeweg 19), Aardenburg (Militairenweg 14),
Uitwijck (Ter Hoffsteedeweg 2). De villa Laagh Duyn (Kweekduinweg 14; 1906)
heeft een opvallend versierde houten topgevel. Een op de koloniale bouwstijl
gebaseerde loggia en veranda bezit de villa Militairenweg 9b (1907), gebouwd door
aannemer M. Nederkoorn voor J. Waller Zeper. In Nieuw Historiserende stijl
ontworpen zijn de gepleisterde villa Sonnewende (Ter Hofsteedeweg 4) met arcade,
en de landhuizen Voorduin (Ter Hoffsteedeweg 23) en Kweekduin (Ter Hoffsteedeweg
6; S.P. Rijnierse).
Overige villa's. Herenhuizen en villa's die geen deel uitmaken van het villapark
Kweekduin zijn onder meer het neoclassicistische herenhuis Bloemendaalseweg 190
(1879), de neorenaissance-villa Randduin (Bloemendaalseweg 164; 1895) en de
reeks rond 1900 gebouwd villa's in neorenaissance-, chaletstijl- en jugendstil-vormen
aan de Bloemendaalseweg, waaronder Emerhade (nr. 295; 1900).
De herberg ‘Kraantje Lek’ (Duinlustweg 22) is een van oorsprong 18de-eeuws,
wit gepleisterd, gebouw aan de voet van een duintop. Al in 1542 stond hier een
herberg.
Het station (Tetterodeweg 2), gebouwd in 1880-'81 aan de lijn Haarlem-Zandvoort,
is een tweelaags gebouw met tuitgevels in neorenaissance-stijl. In 1915 heeft men
een goederenloods toegevoegd.

Overveen, Waterleidingbedrijf, machinegebouw

De watertoren (Tetterodeweg 23) verrees in 1897-'98 voor het Gemeentelijk
Waterbedrijf Haarlem naar een ontwerp van J. Schotel. Deze op een duintop
gesitueerde ronde toren in neorenaissance-stijl heeft een uitkragende bovenbouw
met kantelen en bevat een reservoir van het type Intze II. Uit dezelfde tijd,
waarschijnlijk ook ontworpen door Schotel, zijn het voorm. machinegebouw
(Tetterodeweg 27; vergroot circa 1950), een reinwaterkelder met daaromheen zes
filters (overdekt 1948), de nu als kantoor gebruikte directeurswoning (Tetterodeweg
25) met neorenaissance- en chaletstijl-elementen, en enkele dienstwoningen
(Tetterodeweg 31 en Zeeweg 15-17). Een tweede reinwaterkelder en een
voorfiltergebouw in kubistisch-expressionistische stijl zijn respectievelijk in 1934
en in 1937 in gebruik genomen.
Het voorm. Stoop's Bad (A. Stoopplein 10) werd in 1916-'21 naar plannen van
Ed. Cuypers gebouwd als overdekte zwem- en badinrichting in Nieuw Historiserende
stijl. Het basilicaal opgezette hoofdgebouw met voorgebouw is verbouwd tot
appartementen. Het buitenbad (1934-'35) is verdwenen. Wel behouden zijn een
voorm. machinistenwoning (A. Stoopplein 9) en een badmeesterswoning (A.
Stoopplein 11).
De gemeentewerf (Brouwerskolkweg 2) is een gebouwencomplex uit 1935,
bestaande uit drie bedrijfsgebouwen en een hoofdkantoor met gedrukt zadeldak op
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groot overstek. Verder is er een blokje wit gesausde dienstwoningen
(Brouwerskolkweg 4-10; 1938, J. Mulder).

Overveen, Stoop's Bad (1992)

De Prins Bernhardbrug over de spoorlijn naar Zandvoort (Brouwerskolkweg
ong.) is een betonnen verkeersbrug uit 1936 versierd met een natuurstenen reliëf.
De Isr. begraafplaats (Tetterodeweg 15) werd in 1797 gesticht door een
afgescheiden groep verlichte liberale joden uit Amsterdam, die zich in 1808 weer
met de Amsterdamse Hoogduitse gemeente moest herenigen. De muur rond de
begraafplaats en het toegangshek zijn in 1903 vernieuwd. Het wit gepleisterde
metaarhuis heeft men later vernieuwd. Op deze begraafplaats liggen onder meer
bankier A.C. Wertheim († 1897) en oud-president van de Hoge Raad L.E. Visser (†
1942) begraven.
De Erebegraafplaats (Zeeweg 26) kwam na de oorlog tot stand naar plannen van
G.H.M. Holt en A. Komter. De luidklok werd in 1647 gegoten door Assuerus Koster
voor de Herv. kerk van Overveen. Op de begraafplaats liggen onder meer de
verzetstrijders J.J. Schaft († 1945) en G.J. van der Veen († 1944) begraven en verder
is hier een bronzen urn van L.O. Wenckebach opgesteld.

Petten
(gemeente Zijpe)
Dorp in de duinen. Het noordwestelijker gelegen en al in 739 vermelde dorp Petten
verdween in 1421 in zee. Het tweede dorp spoelde in 1625 weg en in de 18de eeuw
werd ook het derde dorp verzwolgen. Een nog verder landinwaarts
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Petten, Herv. kerk

gebouwd en later verarmd vissersdorp werd op last van de Duitse bezetter in 1944
afgebroken (de zerkenvloer is bewaard gebleven en vormt een deel van de huidige
Alg. begraafplaats). Het vijfde en huidige dorp Petten is in 1947 ontworpen door
mevr. E.F. van den Ban. De latere uitbreiding dankt het aan de in 1957 in de duinen
gestichte Energieonderzoek Centrum Nederland (E.C.N.) met het reactorcentrum
‘Euratom’.
De Herv. kerk (Plein 1945 ong.) is een traditionalistische zaalkerk met vrijstaande
opengewerkte betonnen klokkentoren, gebouwd in 1957 naar ontwerp van A.J. van
der Steur. Tegen de gevel staat een gedenksteen voor C. Sandenbergh Matthiessen,
in 1829 ambachtsheer van Petten. Naast de kerk bevindt zich een door Van der Steur
ontworpen monument in de vorm van een bakstenen obelisk op postament, gemaakt
van bakstenen van de oude kerk (1846).
Het voorm. V.V.V.-kantoor (Plein 1945 3-5) werd in 1950 gebouwd ter plaatse
van het oude raadhuis (vanaf 1929 gemeente Zijpe). In dit kleine traditionalistische
gebouw heeft men een 18de-eeuwse wapensteen van Jacob van Foreest vrijheer van
Putten ingemetseld en een steen met de namen van de baljuw en de burgemeesters
in 1748.

Petten, Kleuterhuis

Het voorm. kleuterhuis (Korfwaterweg 1), een wit geschilderd L-vormig tweelaags
koloniehuis, kwam in 1932-'33 naar plannen van P. Vorkink tot stand voor de
vereniging ‘Trein 8.28 H.IJ.S.M’, ten behoeve van minder gegoede zwakke en
pre-tuberculose (Amsterdamse) kleuters. Sinds 1974 is het een Evangelisch Centrum.
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Recreatiewoningen. In het duingebied staat het functionalistische zomerhuis
Korfwaterweg 9 met plat dak en overdekt terras, gebouwd in 1938-'39 naar ontwerp
van G.Th. Rietveld voor dr. J.C. Brandt Corstius. Uit dezelfde tijd dateren de
vakantiewoningen Korfwaterweg 11 en 12.
De eenlaagse woonhuizen Plein 1945 7-13 zijn in 1946 ontworpen door G.
Drexhage.

Purmerend
Stad, vermoedelijk ontstaan rond 1200 als vissersplaatsje aan de Where, die het
Purmermeer met het Beemstermeer verbond. De oudste bebouwing stond ter plaatse
van de huidige Kaasmarkt bij de samenkomst van enkele wegen. In 1410 verleende
hertog Willem van Beieren heerlijkheidsrechten aan Willem Eggert, die daarop het
kasteel Purmersteyn liet bouwen (Slotplein). In 1416 werd Purmerend een zelfstandige
parochie en in 1434 was er sprake van een ‘stede’. Vermoedelijk kort daarop volgde
de bouw van een stadsmuur. Met zijn rechthoekige stratenpatroon kreeg Purmerend
het karakter van een bastidestad bij een kasteel. In 1519 had de stad te lijden van een
stadsbrand. Na uitbreidingen in zuidelijke (Nieuwstraat; 1572) en noordelijke richting
(1574) werd het hele stadsgebied inclusief kasteel en Where binnen een nieuwe
verdedigingsgordel met bastions getrokken.
Als gevolg van het droogmaken van de meren in de omgeving - begin 17de eeuw
- ontwikkelde Purmerend zich tot een regionaal centrum. De trekvaart naar Amsterdam
vormde ook een stimulans. Aan de noordoostzijde groeide de stad in 1614 met het
gebied de ‘Vijfhoek’ (Bierkade, Venediën) en aan de zuidoostzijde in 1645 met de
Koemarkt en de Koestraat, aangelegd ter plaatse van een in 1573 verwoest
nonnenklooster. Het kasteel sloopte men in de 18de eeuw.
De stad werd beter bereikbaar door de aanleg van het Noordhollands Kanaal (1824)
waarin de trekvaart werd opgenomen en de bouw van een sluis in de Neckerdijk.
Verder kreeg Purmerend een station aan de spoorlijn Zaandam-Hoorn (1884) en
stoomtramverbindingen met
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Purmerend, Herv. kerk, plattegrond

Amsterdam (1894) en Alkmaar (1895). De hierdoor gestimuleerde stedelijke economie
zorgde voor verdere groei. In 1862-'64 werden de grachten gedeeltelijk gedempt
(Gedempte Where) en eind 19de eeuw ontstond er bebouwing tussen het tramstation
(Tramplein) en treinstation (Stationsweg). Omstreeks 1910 vond een eerste uitbreiding
buiten de singel plaats (Vooruitstraat, Hazelpolder). Na de Tweede Wereldoorlog
volgde verdere demping van de Where en de stadsbinnengrachten en verrees veel
nieuwbouw in de binnenstad. Na de aanwijzing als groeikern in 1957 zijn uitgestrekte
nieuwbouwwijken ontstaan en is Purmerend een forensenstad van Amsterdam
geworden.
De voorm. Herv. kerk (Kaasmarkt 15), nu R.K. H.H. Nicolaas- en Catharinakerk,
is een achtzijdige centraalbouw met dakruiter, ingangsportaal, consistoriekamer en
op vier hoeken een vijfzijdige kapel. Deze kerk met gietijzeren rondboogvensters,
eclectische en terracotta-details kwam in 1851-'53 tot stand naar ontwerp van W.A.
Scholten en verving een laat-gotische kerk. Na de sluiting in 1972 is het gebouw na
verbouwing in 1988 in gebruik genomen als rooms-katholieke kerk.
Het interieur wordt gedekt door een ziende kap en heeft gestucte wanddecoraties
in late empire-vormen (1863). Tot de inventaris behoren een zeskantige eiken
preekstoel (1643) en een koperen doopboog en lessenaar met stadswapen (derde
kwart 17de eeuw). De zerkenvloer is afkomstig uit de in 1850 afgebroken
middeleeuwse kerk. Het marmeren epitaaf voor Frederik Riccen († 1652), Catharina
Muylwijck († 1631) en hun zoon Ventidius († 1659) wordt toegeschreven aan
Bartholomeus Eggers. De kerk bevat een door Rudolf Garrels gebouwd orgel
(1739-'42) en een door C.G.F. Witte voor de Doopsgez. vermaning vervaardigd orgel
(1865; overgeplaatst 1989).
De Evang. Luth. kerk (Hoogstraat 18), een eclectische zaalkerk met voorplein,
kwam in 1878-'80 tot stand naar plannen van P. Mager en verving een kerk uit 1712.
Het in 1994 deels gerestaureerde gebouw bevat een Van Dam-orgel (1892). Uit 1932
dateert het gemeenschapsgebouw achter de kerk (Westersteeg).
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Overige kerken. De voorm. Doopsgez. vermaning (Kanaalstraat 10; 1862, J.P.
Dorland) is een zaalkerk met eclectische en neogotische details. De Herv. kerk van
de aan de oostzijde van Purmerend gelegen Purmerbuurt (Westerweg 50) is een
gepleisterd vierkant gebouw met hoge plint en een dakruiter. Na brand in de
voorgaande kerk uit 1865 volgde in 1959-'60 herbouw naar plannen van B.T.
Boeyinga. De voorm. pastorie (Westerweg 48; 1865, P.J. Hamer) is een gepleisterd
tweelaags dwars huis met eclectische details. Ter vervanging van een kerk uit 1858
heeft men in 1954-'56 de voorm. R.K. H.H. Nicolaas- en Catharinakerk (Kerkstraat
6) gebouwd naar een traditionalistisch ontwerp van J.J. Brugman. Na de sluiting in
1989 is het gebouw ingrijpend verbouwd tot theater (De Purmarijn). Voor de
katholieke, hervormde en gereformeerde gemeenten is in 1969-'71 het multifunctioneel
centrum de Thaborkerk (Maasstraat 2) gebouwd.
Het voorm. burgerweeshuis (Willem Eggertstraat 7) is een L-vormig gebouw uit
1638 met rijk bewerkte schoorstenen. Bij een verbouwing in 1789 kreeg het de
huidige voorgevel. Boven de ingangsomlijsting zit een gevelsteen met een voorstelling
van spelende weeskinderen. Er volgden nog een verbouwing in 1840 en een restauratie
in 1962-'63. Sinds 1983 is hier een bank gevestigd. Binnen bevinden zich een gang
met stucwerk in Lodewijk XVI-vormen en een regentenkamer met beschilderd behang
en een schoorsteenmantel in Lodewijk XV-stijl.
Het voorm. ziekenhuis van de St.-Liduïnastichting (Emmakade 4) is een H-vormig
gebouw in de classicistische variant van de Nieuw Historiserende stijl. Het werd in
1911-'12 gebouwd naar ontwerp van J. Stuyt en heeft tot 1988 als zodanig dienst
gedaan.
Het bejaardencentrum ‘De Rusthoeve’

Purmerend, Herv. kerk
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Purmerend, Stadhuis

(Wolthuissingel 1) is een fors complex uit circa 1930, ontworpen in
zakelijk-expressionistische stijl door W. Bruin.
De voorm. kaaswaag (Kaasmarkt 16), een ondiep tweelaags gebouw in
neorenaissance-stijl, kwam in 1882-'83 tot stand naar plannen van stadsarchitect P.
Mager ter plaatse van de oude kaas- en boterwaag (vóór 1742 stadsboterwaag). Op
de verdieping was de ‘Teekenschool’ gevestigd en aan de zuidzijde bevond zich een
ruimte voor de brandspuit. Tot 1948 is het gebouw als waag gebruikt.
De voorm. concertzaal ‘Amicitia’ (Weerwal 11) werd rond 1890 gebouwd in
neorenaissance-stijl naar ontwerp van E. Semeins (gerestaureerd 2004). De topgevel
met zijvoluten wordt bekroond door een rondboogfronton met daarop een harp.
Het voorm. stadhuis (Kaasmarkt 20), nu Purmerends Museum, is een fors dwars
pand met dakruiter en zijtrapgevels. De ingangspartij heeft een dubbele bordestrap,
een zandstenen ingangspartij met reliëf en een afsluitende trapgevel. Dit gebouw in
late neorenaissance-stijl kwam in 1911-'12 tot stand naar ontwerp van J. Stuyt, in
samenwerking met stadsarchitect W. Postema. Het verving een stadhuis uit 1591,
dat in 1633 was verrold (hersteld 1764-'66). Uit het oude gebouw afkomstig is het
door Ed. Korfhage vervaardigde torenuurwerk (1883).
Het voorm. postkantoor annex directeurswoning (Herengracht 26-27),

Purmerend, Openbare lagere school Gedempte Singelgracht 16

nu hotel-restaurant, is een in 1911-'12 opgetrokken rijzig pand met erker en
rationalistische details.
Scholen. De voorm. openbare lagere school Het Witte Huis (Houttuinen 11-13)
is een wit gepleisterd H-vormig gebouw uit 1842. In de tweelaagse zijvleugels was
ook de onderwijzerswoning ondergebracht. Rationalistische details vertoont het
voorm. schoolgebouw Kerkstraat 11-13 (1913), dat nu dient als filmhuis.
Expressionistisch van vorm en voorzien van siermetselwerk bij de entree is de
tweelaagse voorm. openbare lagere school Gedempte Singelgracht 16 (1920-'21, C.
Koning), nu Theaterschool. Uit dezelfde tijd zijn ook het in zakelijk-expressionistische
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stijl ontworpen tweelaagse schoolgebouw Wilhelminalaan 1 (circa 1920) en de in
traditionalistische vormen uitgevoerde voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool
(Whereplantsoen 16; 1923).
Woonhuizen. De bebouwing wordt vooral bepaald door diepe huizen, gescheiden
door steegjes en druipstroken. Achter de doorgaans later vernieuwde gevels gaan
vaak nog oudere kappen, balklagen of houtskeletten verborgen. Nog vrij origineel
is de in 1635 door Cornelis Arisz op vlucht gebouwde trapgevel van Weerwal 8. De
pui is 18de-eeuws, het neoclassicistisch ingangspoortje 19de-eeuws. Het 17de-eeuwse
huis Beemsterburgwal 13 heeft midden 18de eeuw een tuitgevel en nieuwe vensters
gekregen (pui rond 1920). Een midden-17de-eeuwse kern met houtskelet bezit het
aan de achterzijde diep onderkelderde dijkpand Wagenbeurs 2 (tuitgevel begin 19de
eeuw). Het verwante pand Bierkade 10 heeft eveneens een 17de-eeuwse kern. De
klokgevel van Koemarkt 16 is voorzien van vroeg-18de-eeuwse hoekvoluten. Het
houtskelet en de kap van dit huis dateren uit circa 1650. Uit de eerste helft van de
18de eeuw dateren de eenvoudige klokgevel van Koemarkt 34 (pui 1959) en de met
hoekvoluten en topbekroning uitgevoerde klokgevel van Koemarkt 7 (gepleisterde
klauwstukken 19de-eeuws). Een 17de-eeuwse kern heeft verder het forse patriciërshuis
De Vogelstruys (Bierkade 9), dat oorspronkelijk diende als bierbrouwerij. De
achtergevel stamt uit circa 1615. In 1733-'34 liet Jacob Appel het pand ingrijpend
verbouwen en vergroten in Lodewijk XIV-stijl. Het interieur bevat uit die tijd onder
meer stucwerk, een beschilderd houten plafond en enkele schoorsteenmantels, waarvan
één met wapenschilden en initialen. In opdracht van Jacob Wormer volgde kort na
1792 een verdere verbouwing, waarbij de voorgevel werd vernieuwd in Lodewijk
XVI-stijl en verhoogd met een ‘leugenaar’. Het mogelijk 17de-eeuwse eenlaagse
achterhuis Whereplantsoen 7 heeft men in 1895 gepleisterd. Het huis is gerestaureerd
in 1968-'69 (Y. Kok).
Vóór twee bestaande diepe huizen verrees rond 1760 de huidige voorgevel van
Bierkade 11 met een asymmetrisch
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geplaatst pronkrisaliet in Lodewijk XV-stijl en een als ‘leugenaar’ uitgevoerde derde
bouwlaag. Een kroonlijst en deuromlijsting in Lodewijk XVI-stijl heeft Venediën
12. De huidige gevel werd eind 18de eeuw opgetrokken voor een 17de-eeuws diep
huis. Andere voorbeelden van later veranderde panden met een 17de-eeuwse kern
zijn Koemarkt 15 en 21, beide met een lijstgevel in Lodewijk XIV-stijl (circa 1750),
de gepleisterde huizen Koemarkt 18 en 30 (gevels circa 1870) en het huis Weerwal
14 (gevel circa 1880). Het hardstenen poortje bij Achterdijk 16 dateert uit het eerste
kwart van de 18de eeuw en is voorzien van pilasters, een getoogde kroonlijst en een
wapenschild.
Aan de rand van de binnenstad verrezen enkele forse villa's. Een voorbeeld hiervan
is de in 1879 door H.P. van Aardweg voor houthandelaar J. Brandjes ontworpen, wit
gepleisterde eclectische villa Houtheuvel (Purmersteenweg 9) met mezzanino en een
houten werkplaats (circa 1880). Houthandelaar N.S.A. Brandjes liet in 1880 de Villa
Clementine (Plantsoengracht 8) bouwen naar een ontwerp met chaletstijl-details van
J.V. Lankelma. In 1910 diende zij kort als raadhuis, vanaf 1913 als kantongerecht
en later nog als kantoor voor de ontvanger der Registratie en Domeinen. Van
eclectische details voorzien zijn de herenhuizen Gedempte Singelgracht 17a (circa
1875; moderne pui), Plantsoengracht 4-6 (circa 1880) en Nieuwegracht 24-28 (1881).
Sober neoclassicistisch van vorm is het met geblokt risaliet en hoekpilasters ontworpen
herenhuis Weerwal 17 (circa 1885). De met neorenaissance-details uitgevoerde
herenhuizen Beemsterburgwal 2-3 en Koemarkt 19 (beide circa 1890) zijn mogelijk
ontworpen

Purmerend, Villa Clementine

door dezelfde architect. Sobere neorenaissance-details heeft ook de notariswoning
Venediën 14 (1896). De geschakelde huizen Nieuwegracht 18-23 (circa 1890) worden
gekenmerkt door topgevels en gepleisterde deklijsten, hoekblokken en strekken, en
Nieuwegracht 6-9 (circa 1900) door siermetselwerk en dakkapellen met gemetselde
trapgeveltjes. De rond 1900 in chaletstijl gebouwde villa Jaagweg 4 bezit een veranda,
een loggia en een sierspant. Een vroeg werk van architect J.J.P. Oud is het voor zijn
tante A. Oud-Hartog met rationalistische details ontworpen huis Venedien 7 (1906).
Ver overstekende daklijsten hebben de in 1907 gebouwde villa's Schoonoord
(Herengracht 18), ontworpen door J. Stuyt en J.Th.J. Cuypers, en Villa Maria
(Herengracht 17; J. Stuyt). De laatste is voorzien van een jugendstil-tegeltableau.
Opvallend is ook het huis Herengracht 5 (circa 1907) met overstek in de stijl van de
chaletstijl. Het in Nieuw Historiserende vormen uitgevoerde herenhuis Herengracht
14 (1912) is ontworpen door J. Stuyt en gebouwd met J.J.P. Oud als opzichter.
Burgemeester D. Kooiman liet de houten villa Julianastraat 9 (1920, F. Abel) bouwen.
Voor deze blokhuisbouw werd het materiaal als bouwpakket geleverd door de
Silezische firma Christoph & Unmack AG.
Bij de aanleg van de wijk ten zuiden van de Herengracht (circa 1906-'10) en de
straten in het verlengde daarvan (vanaf 1911) speelde de ‘Werkmansvereniging
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Vooruit’ een belangrijke rol als opdrachtgever. Ontwerpers waren onder meer
stadsarchitect M. Rijkenberg, architect J.J.P. Oud en de aannemers-bouwkundigen
W. Swart en C. Kuijt. In eenvoudige neorenaissance-vormen ontwierp Swart het
blokvormige hoekpand Vooruitstraat 57 (1907) met onder- en bovenwoningen.
Siermetselwerk en dakkapellen en dakranden in chaletstijl-vormen hebben de door
C. Groenhart voor de ‘Werkmansvereniging Vooruit’ ontworpen eenlaagspanden
Vooruitstraat 1-17 (1907). De woningen Vooruitstraat 123-125 (circa 1910) vertonen
rationalistische details. Het door F.H. van Dijk in rationalistische stijl ontworpen
woonblok Wilhelminalaan 2-8 (1912-'13) is voorzien van erkers en een balustrade.
J.J.P. Oud ontwierp de eenvoudige woningen Vooruitstraat 6-10 en aan de overkant
de huizen Vooruitstraat 143-149 (1911). Van zijn hand is ook het met vier woningen
gecombineerde verenigingsgebouw van ‘Vooruit’, Wilhelminalaan 14-16, opgetrokken
in 1911 met verschillende bouwdelen voorzien van platte daken.
Winkels. De hoekwinkels Breedstraat 26 (circa 1875) en Padjedijk 1 (circa 1890)
zijn markant door hun afgeschuinde hoekpartij met stucomlijsting, consoles, balkon
en dakerkers. Rijke eclectische details vertoont ook Dubbele Buurt 14 (circa 1890).
Het woon- en winkelpand Dubbele Buurt 2-4 (circa 1890) is uitgevoerd in rijke
neorenaissance-stijl. Elementen in die stijl vertonen de apotheek Peperstraat 26
(1882) en de banketbakkerij Peperstraat 9 (circa 1890). Door J. Faber ontworpen
met trapgevel en kleine erkertoren is de hoekwinkel Weerwal 3-4 (1901). Kleurrijke
gevels met jugendstil-details hebben Peperstraat 18 (1900), de rijwielwinkel
Peperstraat 24 (met bovenetalage) en Koemarkt 32 (1909). Van expressionistische
metselwerkdecoraties voorzien is het winkelpand Gouw 4 (circa 1920, C. Koning).
Het voorm. bankgebouw Peperstraat 4 kwam rond 1885 tot stand in
neorenaissance-stijl.

Purmerend, Winkel Peperstraat 18
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Horeca. Een al eind 17de eeuw aan de Koemarkt gevestigde beurs en annex
stadspaardenstal werd vóór 1727 uitgebreid tot een stadsherberg met stalhouderij:
De Doele. Laat-18de-eeuws is het tweelaagse gedeelte (Koemarkt 58). Het langgerekte
eenlaagse bouwdeel met hoger opgetrokken middenrisaliet (Koemarkt 56) werd bij
een ingrijpende verbouwing in 1895 aan de westzijde uitgebreid. Tot de herberg
behoorde oorspronkelijk ook de tweebeukige Doelestal (Koemarkt 52-54; circa
1895). Andere voorbeelden van cafés aan de Koemarkt zijn Koemarkt 23 (circa
1890), waarvan de topgevel is versierd met een rondboogfronton en obelisken, en
de Bonte Koe (Koemarkt 24-26; circa 1915). Het voorm. koffiehuis 't Hoedje van de
Koningin (Kaasmarkt 3; 1902) heeft een trapgevel en een dakerker met loggia; een
gevelsteen verwijst naar de oorsprong in 1617.
De Neckermolen (Kanaaldijk 51) is een met riet gedekte achtkantige binnenkruier
op een met hout beklede voet. Deze poldermolen werd in 1631 gebouwd ter bemaling
van de Polder Wormer, Jisp en Neck.
Pakhuizen. Het diepe pand Weerwal 5 verrees in 1636 voor Claes Fredericks
Beets als woonhuis annex kaaspakhuis ‘De Clock’ en kreeg in 1697 de naam ‘De
Drie Duifjes’. Van 1825 tot 1910 was hier een tabakskerverij en tabaksgroothandel
gevestigd. De inwendige houtconstructies dateren uit de bouwtijd. De onderpui van
de hoge tuitgevel onderging wijzigingen in 1921 en 1937. Voorbeelden van latere
en grotere kaaspakhuizen zijn Gedempte Singelgracht 18 (circa 1860), nu een politieen wijkbureau, en Weerwal 8 (circa 1900).
Bedrijfsgebouwen. Bij de voorm. zeepziederij ‘Huis met de Zwaan’ (Weerwal
12-13) dateert het oostelijke achterhuis nog van vóór 1680 en het westelijke achterhuis
vermoedelijk van kort na de oprichting in 1643. De lijstgevel van de hoge dwarse
voorbouw heeft een middenrisaliet met attiek, bekroond door hoekvazen in Lodewijk
XV-stijl. De gevel is voorzien van een reliëf met Neptunus, het opschrift ‘De Revier
de Leya’ en het jaartal 1713. Desondanks is het waarschijnlijker dat de gevel pas
eind

Purmerend, Zeepziederij Huis met de Zwaan

18de eeuw is vernieuwd. In de 19de eeuw was in het pand de boekhandel, bibliotheek
en uitgeverij van de familie Schuitemaker gevestigd. De voorm. bierbrouwerij ‘De
Gekroonde Valk’ (Weerwal 15) is een onderkelderd vroeg-18de-eeuwse pand met
brede tuitgevel. Vanaf 1908 was het een tonnenmakerij. Het pand is ingrijpend
verbouwd in 1978. Uit circa 1885 dateert de voorm. sigarenfabriek Krommesteeg
1. Het voorm. leidekkers- en loodgietersbederijf Achter de Kerk 1, nu café-restaurant
‘De Hooghe Ghast’, is een breed pand met middenrisaliet uit circa 1890. Het opschrift
in de kroonlijst verwijst naar de oude functie. De met bovenwoning uitgevoerde
garage ‘W. Zijp’ (Nieuwstraat 34; circa 1920, C. Koning) heeft een karakteristieke
brede erker en een met tegels gedecoreerde pui.

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

De sluis (Kanaaldijk ong.) werd in 1824 aangelegd en reguleert de doorvaart tussen
het Noordhollands Kanaal en de Beemster Ringvaart.
Het marktkantoor van de Koemarkt (Koemarkt 48) is een eenvoudig klein gebouw
uit circa 1925. Rond 1880 geplaatst zijn de met het stadswapen versierde gietijzeren
marktpalen. Deze middels dwarsstaven met elkaar verbonden palen begrenzen de
verhoogde vakken waar het vee staat tijdens de dinsdagse koemarkt.
Stations. Het door J. Plas ontworpen voorm. tramstation (Tramplein ong.) bestaat
uit een houten overkapping met dienstgebouwtjes uit 1930. In 1958 verrees het deels
met tegels versierde, langgerekte spoorwegstation (Stationsweg ong.) naar plannen
van K.F.G. Spruit.
Het stadswalplantsoen (Herengracht, Plantsoengracht e.a.) werd na de slechting
van de stadswallen tussen 1839 en 1861 ingericht als wandelplantsoen naar plannen
van K.G. Zocher.
Begraafplaatsen. De rond 1860 gestichte R.K. begraafplaats (tegenover
Overweersepolderdijk 9) is bereikbaar via een gemetselde brug en een toegangshek.
Op de begraafplaats staat een neoromaanse kapel met onderdelen van kunstzandsteen
(1878). De Oude Alg. begraafplaats (Plantsoengracht ong.) werd omstreeks 1880
aangelegd op het zuidoostelijke bastion. Het toegangshek heeft hardstenen pijlers
bekroond met vazen. Opvallende graftekens zijn de zuil met omfloerste urn op
verhoogd postament voor O. de Jong († 1905) en de grafsteen met treurende vrouw
voor H.G. van den Berg († 1934).
Boerderijen. De stolpboerderijen in het buitengebied zijn vaak toegankelijk via
bruggetjes en mooie hekwerken. De laat-19de-eeuwse voorbeelden hebben veelal
een dakerker met gesneden windveren, zoals Westerweg 39, 30-32 en 18 (houten
topgevel). Wit gepleisterde boerderijen zijn Westerweg 21 en 28 (beide circa 1890).

Ransdorp
(gemeente Amsterdam)
Dorp, ontstaan in de 14de eeuw als veenontginning in de Bloemendaler Weeren en
voor het eerst genoemd in 1324. Aanvankelijk waren er twee parallel lopende
lintbebouwingen (Bloemendalergouw en Liergouw) waartussen haaks het huidige
(tweede) dorp ontstond. De in de 15de en 16de eeuw bereikte welvaart kwijnde weg
na 1588. De in 1619 gestichte Unie van Waterland, met Ransdorp als hoofdplaats,
kon daarin geen verandering brengen. Rond 1700 was de zeevaart van het dorp geheel
verdwenen en vervangen door landbouw. Dat leidde ook tot een afname van het
aantal huizen. De bebouwing concentreerde zich langs de Dorpsweg, met een kleine
dorpskern om de kerk. In 1921 werd de gemeente Ransdorp door Amsterdam
geannexeerd, maar dit leidde niet tot verdere uitbreiding.
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Ransdorp, Herv. kerk, toren

Ransdorp is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Dorpsweg 57) is een zaalkerk met een forse toren van drie
geledingen zonder spits. De met haakse steunberen uitgevoerde toren verrees rond
1525 (tussen 1502 en 1549) naar plannen van Jan Poyt, aan wie men ook de toren
van Loenen (U) toeschrijft. Deze rijk gedetailleerde laat-gotische toren heeft een
omlopende balustrade op de overgang van de tweede naar de derde geleding. Tot
een afsluitende balustrade met spits is het niet gekomen. In deze in 1937 door H.P.
Messer gerestaureerde toren hangt een door Henricus Meurs gegoten klok (1620).
De bijbehorende kerk stortte in de 17de eeuw in en van de opvolger uit 1719-'20
resteert slechts het muurwerk met de onder uitzwenkende lisenen. De in 1833
verbeterde en in 1936 naar plannen van J.C. Hoogendorp grotendeels vernieuwde
kerk bevat een laat-17de-eeuwse preekstoel.
Het voorm. raadhuis (Dorpsweg 59) werd in 1652 gebouwd naar een classicistisch
ontwerp van Pieter Pietersz van Saendam als een dwars pand met souterrain en een
door dorische pilasters gelede bel-etage. Boven de ingang zit een gevelsteen met
zwaan. De dubbele bordestrap en de huidige ingang zijn vermoedelijk van een
verbouwing in 1734. Het gebouw is gerestaureerd in 1923-'24 (N.H.W. Scholte).
De voorm. openbare lagere school (Dorpsweg 35-37) is een eenklassige school
met haaks aangebouwde onderwijzerswoning die werd gebouwd in 1869, mogelijk
naar ontwerp van T.C. van der Sterr.

Ransdorp, Raadhuis

De Chr. lagere school ‘De Wegwijzer’ (Dorpsweg 19) begon in 1897 als een
houten onderwijzerswoning met daarachter twee lokalen. Tegen die lokalen werden
in 1921-'22 enkele nieuwe lokalen geplaatst naar plannen van D. Honingh en D.G.
Kruse. Verder werd de woning verbouwd. Ernaast verrees een nieuwe
onderwijzerswoning (Dorpsweg 21). In 1985-'86 zijn de lokalen uit 1897 vervangen
en heeft men de rest gerenoveerd.
Woonhuizen. De oudere huizen in Ransdorp zijn overwegend diepe
eenlaagspanden met (later vernieuwde) puntvormige houten voorschotten voorzien
van windveren en in de top een afweerteken. Het tweebeukige huis Dorpsweg 64
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heeft mogelijk nog een 18de-eeuwse constructie, de andere huizen zijn 19de-eeuws,
zoals Dorpsweg 45-47, 56-58, 76, 117-119 en het dwarse huis Dorpsweg 23.
Boerderijen. Achter het midden-19de-eeuwse voorgedeelte van de
hooihuisboerderij Dorpsweg 78 bevindt zich een in hout uitgevoerde hoge dubbele

Ransdorp, Boerderij Bloemendalergouw 26

kaakberg uit de 18de eeuw. Ook achter de woonhuizen Dorpsweg 113 (18de eeuw),
Dorpsweg 51 en 62 (beide 19de eeuw) staan kaakbergen. Uit circa 1870 dateert de
grotendeels houten stolpboerderij Bloemendalergouw 26.
De achtzijdige muziektent (bij Dorpsweg 111), met koepeldak en houten
borstwering, dateert uit circa 1920.

Santpoort
(gemeente Velsen)
Dorp, ontstaan in het binnenduingebied van de Kennemerduinen nabij het
13de-eeuwse kasteel Brederode. Santpoort wordt voor het eerst vermeld in 1388. De
kleine nederzetting lag aan een belangrijke noord-zuidverbinding (Heerweg, nu
Rijksweg) bij de samenkomst met de Slaperdijk. Voor het afzanden van het
binnenduingebied groef men in 1537 de Jan Gijzenvaart. Het dorp bestond lange tijd
uit blekerijen en buitenplaatsen. Na het droogmaken van het Wijkermeer in 1865-'76
ontstond ook bebouwing aan de oostzijde. In het gebied ontwikkelde zich vanaf 1870
de bloembollencultuur, waarvoor de Jan Gijzenvaart tot circa 1930 werd benut. In
1898 opende men aan de spoorlijn Haarlem-Alkmaar (1876) het station
Santpoort-Meerenberg (nu Santpoort-Zuid). Sindsdien heeft Santpoort zich ontwikkeld
tot een forensendorp. De villabouw die vanaf 1876 ten westen van de spoorlijn langs
de Vinkenbaan tot ontwikkeling kwam, werd vanaf circa 1930 aan weerszijden van
het spoor voortgezet. In 1926 zijn het oude Santpoort en het dorp Jan Gijzenvaart
officieel samengevoegd en heten de twee kernen respectievelijk Santpoort-Noord en
Santpoort-Zuid.
De ruïne van kasteel Brederode (Velserenderlaan 2) bestaat uit restanten van
een omgracht vierkant kasteel met drie vierkante en één ronde hoektoren (circa 1275)
en een omgrachte voorburcht (circa 1300). Mogelijk liet Willem van Teylingen, die
in 1244 onder de naam Van Brederode wordt genoemd, al eerder een kasteel bouwen.
Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten raakte het kasteel beschadigd en werd
het in 1351 tot op de fundamenten afgebroken.

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

482

Santpoort, Ruïne kasteel Brederode, plattegrond

Na herbouw op de oude grondslag volgde een tweede verwoesting in 1426. Het
vervolgens rond 1460 tot edelmanswoning verbouwde kasteel werd in 1573 door
Spaanse troepen verwoest en verviel daarna tot ruïne. Na opgravingen (1862-'71)
heeft men de ruïne - sinds 1869 rijkseigendom - geconsolideerd (1862 tot 1903) en
zijn delen van het muurwerk opnieuw opgetrokken. Hierbij waren V. de Stuers, A.
van der Steur, P.J.H. Cuypers (ontwerp overkapping noordoosttoren) en J.A. van
Lokhorst betrokken. De opzichterswoning op de voorburcht dateert uit 1871.
De Herv. kerk (Burg. Enschedélaan 67), een traditionalistische zaalkerk met
ingebouwde toren, werd in 1917 gebouwd naar ontwerp van J. Mulder en J.A. van
Asdonk ter vervanging van een afgebrande kerk uit 1844. Tegen de noordgevel staat
een oorspronkelijk 17de-eeuwse grenspaal, waarvan het opschrift CM aan de
achterzijde verwijst naar Cornelis Malefijt (eigenaar blekerij Zorgvrij). Deze
hardstenen paal werd in de 18de eeuw hergebruikt door het hoogheemraadschap
Hondsbossche en Duinen tot Petten en kreeg het opschrift HBM (Honds Bossche
Maat).
De R.K. kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand (F. Netscherlaan 12)
is een driebeukige kruiskerk voorzien van een slanke toren met koperen spits. Deze
kerk kwam in 1931-'32 tot stand naar een zakelijk-expressionistisch ontwerp van
Jos. Bekkers.
Overige kerken. De voorm. kerk voor Ned. Herv. Evangelisatie Vereniging
(Kerkweg 29), een wit gepleisterd zaalgebouw, werd in 1887 gebouwd naar ontwerp
van J. Wolbers. De aangebouwde consistorie dateert uit 1904, de dienstwoning uit
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1914. Nu als woonhuis ingericht is de moderne voorm. Herv. kerk ‘De Hoeksteen’
(Willem de Zwijgerlaan 72; 1961, J. Kruger).
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Vinkenbaan 10-12) is een
tweelaags pand uit 1911 naar plannen van H.J.T. van der Nooij.
Scholen. In opdracht van het echtpaar Wüste van de buitenplaats Spaarnberg kwam
in 1890 de voorm. openbare bewaarschool (Wüstelaan 79) tot stand als een drieklassig
schoolgebouw in rijke neorenaissance-stijl naar plannen van L.J. Ritter. De
onderwijzerswoning (Wüstelaan 77) is uitgevoerd als een villa in chaletstijl. Uit 1922
dateert de openbare lagere Bosbeekschool (Burg. Enschedélaan 66), een tweelaags
gebouw in kubistisch-expressionistische stijl (uitgebreid 1951). De Chr. lagere school
(F. Netscherlaan 4; circa 1930) is een langgerekt eenlaagspand met stalen ramen en
een betonnen luifel. De T-vormige nieuwe openbare kleuterschool (Wüstelaan 75a)
werd in 1934 gebouwd naar ontwerp van J. Mulder en J.A. van Asdonk.
Het Zwitsers Chalet (Wüstelaan 73), nu restaurant, werd in 1835-'36 gebouwd
als zomerverblijf voor bankier A. van der Hoop, de toenmalige eigenaar van de nu
verdwenen buitenplaats Spaarnberg aan de overzijde van de weg. Het met riet gedekte
pand, met aan de straatzijde een in hout uitgevoerde voorsprong met veranda boven
een wit gepleisterde onderbouw, is door J.D. Zocher jr. ontworpen. Van hem is ook
de landschappelijke aanleg van het park van

Santpoort, R.K. kerk O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand
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Santpoort, Openbare bewaarschool

Spaarnberg aan weerszijden van de Wüstelaan, waarvan de vijver bij het chalet en
de slingerende waterpartij aan de overzijde van de Wüstelaan bij een
appartementencomplex (1993) zijn behouden. Ook resteren verschillende hekpijlers
met de naam Spaarnberg.
Duin en Kruidberg (Duin en Kruidbergerweg 60). Deze buitenplaats is het
resultaat van de samenvoeging van de buitens Duin en Berg en Kruidberg (1865
definitief). Vanaf 1895 was Duin en Kruidberg in bezit van J.T. Cremer, president
van de Nederlandsche Handelmaatschappij. Hij liet in 1907-'09 naar plannen van
J.J., M.A. en J. van Nieukerken het huidige forse buitenhuis bouwen in rijke
neorenaissance-stijl en met in- en uitzwenkende gevelbekroningen en twee vierkante
torens. De hoogste toren bevat een drinkwaterreservoir. Het interieur van het huis is
rijk uitgevoerd in diverse stijlen. Zo is er een salon in Lodewijk XV-stijl met originele
‘witjes’, een eetkamer in Lodewijk XV-stijl met originele 18de-eeuwse betimmering
en bijbehorende wandschilderingen, een boudoir in Lodewijk XVI-stijl, alsmede een
herenkamer en biljartkamer. Bij de totstandkoming waren de schilders S. Moulijn,
A. Schouman, F.A. Vos, J. van der Weyden en J.E. van Leeuwen betrokken en de
beeldhouwers J.L. Vreugde, M.J. Hack en A. Alexander. Sinds 1997 dient het gebouw
als hotel-congrescentrum.
Mogelijk ontwierp L.J. Ritter het koetshuis met stal en portierswoning (Duin en
Kruidbergerweg 52-56; 1899). Er zijn diverse dienstwoningen, zoals een

Santpoort, Zwitsers Chalet

tuinmanswoning (nr. 70; 1895), twee jachtopzienerswoningen (nr. 66; 1898 en nr.
64; 1905), een portierswoning (nr. 47; 1903, J. Kuyt) en een chauffeurswoning (nr.
74; 1910, G. Meppelink). L.A. Springer ontwierp de tuinaanleg in gemengde tuinstijl
(circa 1910). De uit 1845 daterende ijskelder is hersteld in 1895.
Kennemergaarde (Duin en Kruidbergerweg 73). Dit op een gedeelte van het
landgoed Duin en Kruidberg gelegen landhuis kwam in 1911-'12 tot stand naar een
sober neorenaissance-ontwerp
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Santpoort, Landhuis Duin en Kruidberg (1993)

van de architecten Van Nieukerken. J.T. Cremer liet het bouwen voor zijn zoon M.
Cremer.
De tuinaanleg is van L.A. Springer. Het koetshuis met dienstwoningen (Duin en
Kruidbergerweg 77), gebouwd in 1920 naar ontwerp van J. Mulder en J.A. van
Asdonk, is nu onderdeel van een manege.
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Overige buitenplaatsen. Op een terrein dat oorspronkelijk hoorde bij de 16de-eeuwse
blekerij Zorgvrij staat het vroeg-18de-eeuwse buitenhuis Schoonoord (Hoofdstraat
268) dat meerdere malen werd verbouwd, onder andere in 1741 en in 1794. Bij die
laatste gelegenheid kreeg de voorgevel het huidige aanzicht met een met
beeldhouwwerk versierde middenpartij. In 1859 liet G. Heshuysen het toen L-vormige
pand verbouwen tot een rechthoekig, tweebeukig pand. Van de oorspronkelijke
blekerijgebouwen resteert een voorm. blekersschuur (Hoofdstraat 270) uit 1734 met
afgeknotte klokgevels. Een ander deel van de oude blekerij kwam in bezit van J.P.A.
van Wickevoort Crommelin, die hier in 1837-'38 - waarschijnlijk als dienstwoning
- het huis Boschbeek (Wüstelaan 81) liet bouwen naar een ontwerp in vroege chaletstijl
van J.D. Zocher jr. De beek bij de bleekvelden werd veranderd in een landschappelijke
waterpartij. De voorm. buitenplaats Vlugthoven (Hoofdstraat 236) werd begin 19de
eeuw door J. Bondt gesticht. J.C. Enschedé, burgemeester van Velsen liet in 1871
het huis - in oorsprong mogelijk twee 18de-eeuwse huizen - verbouwen tot het huidige
wit gepleisterde tweelaagse buitenhuis.
Woonhuizen. Nog uit de 18de eeuw stamt het dubbelpand Hoofdstraat 240-242.
Het in vroege chaletstijl uitgevoerde en wit gepleisterde herenhuis Hoofdstraat 252
kwam in 1860 tot stand met gebruik van sloopmateriaal van het huis Middeloo te
Driehuis. Chaletstijl-elementen vertoont ook het wit gepleisterde middenganghuis
Terras (Middenduinerweg 8; 1884). Laat-19de-eeuws zijn het sobere
neoclassicistische herenhuis Hoofdstraat 187 (1892) en de neorenaissance-villa
Santvliet (Wüstelaan 90; 1897). De laatste heeft een houten koetshuis met stal
(Wüstelaan 88; 1902, gewijzigd 1931).
Uit de vroege 20ste eeuw dateert het wit gepleisterde blokvormige herenhuis Bosch
en Duin (Burg. Enschedélaan 32; 1901-'02), ontworpen door J. Bruin met kantelen
en arkeltorentjes. Nu in gebruik als klooster is de op een gedeelte van de voorm.
buitenplaats Spaarnberg gebouwde villa Maris Stella (Wüstelaan 59; 1906-'07),
voorheen ‘Spaarnheuvel’. Het ontwerp van J.G. en A.D.N. van Gendt vertoont
invloeden van het rationalisme. P.J. van Doorn ontwierp de wit gepleisterde woningen
Wüstelaan 87-93 (1905), Molenstraat 7-11 en 12-14 (1906) en Molenstraat 13-25
(1911), alle voorzien van sierspanten of decoraties in schoon metselwerk, of beide.
Vergelijkbaar zijn de kleine villa's Middenduinerweg 2 (1902) en Shamrock
(Middenduinerweg 10; 1903).
In samenwerking met G.E. Small, H. Hama en H.J. Harms ontwierp H.P. Berlage
de L-vormige wit gepleisterde villa Vinkenbaan 14 (1911) met overstekend plat dak.
Dit experimentele huis werd gebouwd volgens het MCC-systeen (Monogram
Construction Compagny), waarbij het beton met behulp van een opnieuw te gebruiken
gietijzeren bekisting naadloos werd gegoten. Ook de betonnen dakplaten, vloerplaten
en traptreden zijn geprefabriceerd.
In Nieuw Historisende stijl verrezen de villa Transmare (Vinkenbaan 50; 1910)
naar plannen van C.J.P. Beccari en de met trapgevelpartij uitgevoerde dubbele villa
Vinkenbaan 16-18 (circa 1915) van J.W. Lassing en J.C. Putz. Naar plannen van J.
Mulder en J.A. van Asdonk kwam de grof gepleisterde, vlindervormige villa
Vinkenbaan 22 (1912) tot stand en ook het in Nieuw Historiserende stijl uitgevoerde
herenhuis Burg. Enschedélaan 36 (1916). Uit 1924 dateren de expressionistische
kleine landhuizen Haakon (Brederoodseweg 59) - als atelierwoning ontworpen door
Jac. Dekker - en Middenduinerweg 28 (A.M.J. Sevenhuijsen). Het met riet gedekte
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H-vormige landhuis Wüstelaan 76 (1931) is door H.A.J. en J. Baanders ontworpen
als tuinmanswoning van de buitenplaats Spaarnberg. H.M. van Dantzig liet het
functionalistische huis Syrinx (Harddraverslaan 60; 1959-'60) ontwerpen door G.Th.
Rietveld. Een tuinwijkachtige opzet heeft het naar plannen van Z.D.J.W. Gulden en
M. Geldmaker tot stand gekomen woningbouwcomplex Brederoodseweg
2-52/Duinweg 34-36 (1921) van de woningbouwvereniging Bloemendaal-Noord.
Boerderijen. De boerderij Kruidberg (Duin en Kruidbergerweg 43) heeft een
17de-eeuws woonhuisgedeelte met lage verdieping (herbouwd en wit gepleisterd
1874). Het is een restant van de tot buitenhuis verbouwde hofstede Kruidberg, die
in 1682 als jachtverblijf bezit werd van prins Willem III. De grote stal dateert uit
1896. Boerderij Middenduin (Middenduinerweg 89) bestaat uit een 17de-eeuwse
boerenwoning met opkamer en kelder, een 18de-eeuws gepleisterd dwarshuis en
links naast de boerenwoning een stal (circa 1880). De uit 1896 daterende
dwarshuisboerderij Klein Duin en Kruidberg (Duin en Kruidbergerweg 89-91) was
een pachtboerderij van de buitenplaats Duin en Kruidberg. Aan de Biezenweg staat
een 19de-eeuwse houten bollenschuur, die in 1950 vanuit Overveen hierheen is
overgebracht.
Windmolen ‘De Zandhaas’ (Wüstelaan 83) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen. Deze korenmolen, die in 1779 een gelijknamige oudere molen verving,
is in 2004 gerestaureerd.
Het voorm. brandspuithuisje (Kerkweg 2) is rond 1890 gebouwd met een
gesneden geveltopversiering.
Het station ‘Santpoort-Zuid’ (Willem de Zwijgerlaan 59-61), oorspronkelijk
‘Santpoort-Meerenberg’, werd in 1898-'99 gebouwd naar ontwerp van D.A.N.
Margadant. Het station had een aparte wachtkamer voor patiënten van het nabijgelegen
psychiatrische ziekenhuis ‘Meerenberg’ in Bloemendaal.
Het trafohuisje aan de Biezenweg, gebouwd omstreeks 1917 naar ontwerp van
J.B. van Loghem voor de Kennemer Electriciteits Maatschappij, heeft een fries van
rode keramische tegels en geglazuurde tegels met de afbeelding van een hond
(wachter) en een haan (waker).
De Alg. begraafplaats ‘De Biezen’ (Kwekerslaan 21) werd in 1873-'74 in
landschapsstijl aangelegd naar plannen van L.P. Zocher. Het smeedijzeren
toegangshek werd vervaardigd door J.G. Güthschmidt naar ontwerp van D.E.L. van
den Arend. Uit 1906 dateert de gepleisterde doodgraverswoning met vakwerkgevels
naar ontwerp van C. Kramer. Op de begraafplaats liggen onder meer begraven J.R.
Wüste († 1916) en zijn echtgenote O. Gotsch († 1924) van de voorm. buitenplaats
Spaarnberg.
Velserbroek. In deze grote nieuw-
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bouwwijk in de gelijknamige polder ten oosten van Santpoort bevinden zich restanten
van het Huis te Spijk (Hofgeesterweg 9), dat begin 18de eeuw werd gebouwd ter
plaatse van een middeleeuws versterkt huis (gesloopt begin 19de eeuw). Dit terrein
met droge grachten heeft bij de toegang twee vroeg-18de-eeuwse gemetselde
hekpijlers. In opdracht van F.W.C.H. baron van Tuyll van Serooskerken en jkvr. M.
Boreel werd in 1899 de boerderij ‘Hofgeest’ (Oostlaan 2) gebouwd, bestaande uit
een middenganghuis in neorenaissance-stijl, een tussenlid en een stolpschuur. De
Oostlandersluis maakt deel uit van drie sluisjes in de 13de-eeuwse Velserdijk ten
oosten van Velserbroek. Deze sluis kreeg de huidige vorm in 1770 en werd vernieuwd
in 1829 (gedenksteen). Vlakbij ligt het gemaal van de polder Velserbroek (bij
Oostbroekerweg 15), dat in 1914 tot stand kwam als een ruwoliegemaal met
centrifugaalpomp (later vervangen door een elektrisch gemaal). De machinistenwoning
(Oostbroekerweg 15) bij gemaal en sluis is uit 1915.

Schagen
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een natuurlijke verhoging waar terpen
werden opgeworpen. Bij een driesprong van wegen (Noord, Loet en Hoep) vormde
zich een nederzetting, die in 1415 stadsrechten kreeg. Deze rechten werden in 1427
bevestigd door Willem van Beieren, een bastaardzoon van graaf Albrecht van Beieren
en stichter van het Schager kasteel. In 1463 ontving Schagen marktrechten, maar
ook dit leidde niet tot een stedelijke ontwikkeling. Wel vervulde Schagen na de
inpoldering

Schagen, Kasteel

van de Zijpe- en Hazepolder (1596-'97) en de Wieringerwaard (1610-'12) een
regionale marktfunctie. Eind 17de eeuw beleefde het een economische bloeiperiode
en opnieuw na de aanleg van de spoorlijn Alkmaar-Den Helder (1865) en de tramlijn
naar Alkmaar (1913). In 1935 werd de gracht aan de Loet en de Laagzijde gedempt
(Gedempte Gracht). Een eerste uitbreiding tussen kerk en station werd na de Tweede
Wereldoorlog gevolgd door grote uitbreidingen aan noord-, west- en zuidzijde.
Het kasteel (Slotplein 4) bestaat uit twee ronde hoektorens en een modern
hoofdgebouw op een omgracht terrein. Het kasteel werd rond 1394 gesticht door
Willem van Beieren en in 1427 door hem verbouwd. Belegeringen volgden in 1477
en 1517. In 1658 kreeg George van Cats het kasteel in bezit en hij liet het verbouwen
en de poorttoren slopen. In de 18de eeuw werd het kasteel eigendom van de graaf
van Oultremont, die rond 1750 op de voorburcht aan de Markt een tweelaags gebouw
met middenrisaliet liet oprichtten: het huis Vredelust (Markt 22), nu Igesz Slot-hotel.
Na schade in 1799 werd het kasteel in 1821 door de graaf verlaten, waarna de ruïne
in 1826 werd gesloopt op de beide 15de-eeuwse torens na. Deze gingen dienen als
cachot en cipierswoning. Het hoofdgebouw is in 2001-'02 in oude hoofdvorm
herbouwd.
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De R.K. St.-Christoffelkerk (Molenstraat 2) is een forse driebeukige

Schagen, Herv. kerk

basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen
met ingesnoerde naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1881-'83 naar ontwerp
van A. Tepe en verving een in 1853 verbouwde 17de-eeuwse schuilkerk. In de rijzige
toren hangen klokken van de klokkengieters Herman (1478), Johannes van Bremen
(1512) en Petit & Fritsen (1867). De barokke preekstoel (1738) komt uit Antwerpen.
F.W. Mengelberg vervaardigde het hoofdaltaar en de kruiswegstaties (beide circa
1883). Verder bevat de kerk een door J. Nicholson voor de St. Mary Magdalene kerk
te Worcester (GB) gebouwd orgel (1882, overgebracht 1981). Het kerkhof heeft
diverse grote graftekens, waaronder dat van J.B. Dorbeck († 1867) met marmeren
grafkruis op postament.
De Herv. kerk (Markt 23a) is een brede kerk met lage aanbouwen, driezijdig
gesloten dwarsschip en een koorgedeelte met daarin een catechisatie- en
consistoriekamer. De toren heeft twee geledingen, een balustrade en een achtzijdige
spits voorzien van een opengewerkte lantaarn met carillon. Nadat de oude kerk uit
1460 in 1895 door brand was verwoest, kwam deze neorenaissance-kerk met
neogotische details (venstertraceringen) in 1895-'97 tot stand naar ontwerp van J.A.G.
van der Steur. Bij herbouw is de kerk een halve slag gedraaid. De in 1978
gerestaureerde kerk bevat een Van Dam-orgel (1900).
De voorm. Geref. kerk (C. Bokstraat 1) is een traditionalistische zaalkerk met
kleine dakruiter, gebouwd in 1938 en sinds 1975 in gebruik als Doopsgez. kerk.
Het voorm. postkantoor (Laan 21), een wit gepleisterd eclectisch pand met flauw
hellend dak, dateert uit circa 1875.
Het voorm. kantongerecht (Landbouwstraat 1) is een tweelaags pand met
neorenaissance-elementen en speklagen, gebouwd in 1879-'81 naar ontwerp van
rijksbouwmeester J.F. Metzelaar.
Scholen. De R.K. lagere St.-Aloysiusschool (Nieuwe Laagzijde 250) is een
L-vormige school voor jongens en meisjes uit 1921. De in 1930 gebouwde tweelaagse
openbare lagere Julianaschool (Julianalaan 2) heeft een haaks aangebouwd
gymnastieklokaal.
Het voorm. raadhuis (Markt 18)
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werd in 1959-'61 naar ontwerp van C. Keesman gebouwd en verving het in 1898
vernieuwde raad- en polderhuis uit 1612. Het in traditionalistische vormen ontworpen
gebouw is uitgevoerd met betonnen gevelelementen en een balkon.
Woonhuizen. Het diepe huis Markt 3 heeft een trapgevel met daarin cartouches
met het jaartal 1692 en een morenkop (pui circa 1925). Eveneens laat-17de-eeuws
is de later gepleisterde trapgevel van Loet 11. De 17de-eeuwse diepe huizen Loet
22-24, versierd met siermetselwerk- en natuursteendetails, zijn later van hun geveltop
ontdaan. Een sobere tuitgevel in gele steen met rode vlechtingen heeft het
18de-eeuwse diepe huis Gedempte Gracht 23. Het pand Markt 2 is voorzien van een
opgehoogde gevel in Lodewijk XVI-stijl met bewerkte kroonlijst en fronton (circa
1780).
Voorbeelden van eclectische middenganghuizen met hoogopgaande
middenrisalieten zijn Dorpen 4 (circa 1870) en Oosterstraat 15-17 (1875). De
dokterswoning Laan 25 (1872) vertoont romantisch-classicistische details. Het
herenhuis Hoep 28 (circa 1875), neoclassicistisch van vorm, kreeg een uitgebouwd
ingangsgedeelte. J.R. Vlaming ontwierp de met hoektorens en jugendstil-details
uitgevoerde villa's Laan 23 (1907) en Landbouwstraat 10-12 (1913).
Zakelijk-expressionistische details hebben de huizen C. Bokstraat 23-45 (circa 1925)
en het woningbouwcomplex Lauriestraat 1-31 (circa 1930).
Boerderijen. De stolphoeve Loet 14 heeft een rijk uitgevoerd vooreind met
18de-eeuwse klokgevel; daarin zitten een hergebruikte gevelsteen en een jaartalsteen
(‘1671’). Het ver uitgebouwde vooreind met houten voorschot van de stolpboerderij
Noord 118 (18de eeuw) diende lange tijd als wees- en armenhuis. Uit de 19de eeuw
dateren de stolpboerderij Molenweg 1 (1849) en de koprompboerderij Noord 39
(1880) met aangebouwde kamer.
Winkels. Het woon- en winkelpand Gedempte Gracht 30 werd in 1908 gebouwd
naar plannen van J.R. Vlaming. Expressionistische details vertonen de woon- en
winkelpanden Gedempte Gracht 37 (circa 1925), Loet 55 (1926) en de kapperszaak
Noord 20 (circa 1925). C. Keesman ontwierp met functionalistische details en een
verticaal lichtelement de radiowinkel Loet 2-4 (1937).
De voorm. Schager bioscoop (Landbouwstraat 20), gebouwd in 1913 naar een
ontwerp met jugendstil-details van J.R. Vlaming, is nu het kerkgebouw van de N.H.
Evangelisatie Vereniging. Het voorm. hotel ‘De Landbouw’ (Plantsoen 22), met
opvallende hoektoren, werd rond 1925 gebouwd en rond 2000 ingrijpend gerenoveerd.
De voorm. drukkerij Laan 17 is een zakelijk-expressionistisch ontwerp uit circa
1930, met hoger middengedeelte en een deuromlijsting met uilenbeelden.
De telefooncentrale (Herenbosstraat 10) heeft een traditionalistische vormgeving
uit circa 1930.
Het voorm. trafostation (Grotewallerweg 1a) is een forse betonnen bunker uit
1943, gebouwd door de Duitsers voor de stroomvoorziening van de Atlantikwall in
de kop van Noord-Holland.
De Alg. begraafplaats (Hoep ong.) heeft een laat-19de-eeuws gietijzeren hek met
doodssymbolen. Een treurende vrouw bekroont het grafteken van G. Bueke († 1894).

Schagerbrug
(gemeente Zijpe)
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Kruisvormig dorp, gesticht kort na de definitieve bedijking van de Zijpe- en
Hazepolder in 1596-'97. De bebouwing concentreerde zich aan de Grote Sloot en de
haaks daarop staande Schagerweg. Ondanks een dorpsbrand in 1898 groeide
Schagerbrug uit tot de hoofdplaats van de gemeente Zijpe. De Stolpervlotbrug heeft
men in 1936 vervangen door een ophaalbrug bij de aanleg van het kanaal
Stolpen-Schagen. Na de Tweede Wereldoorlog is Schagerbrug gegroeid in de twee
oostelijke kwadranten.
De Herv. kerk (Schagerweg 40) is een brede zaalkerk met ranke geveltoren en
een ingangspartij met dorische pilasters. Deze kerk verrees in 1850-'51 naar een
neoclassicistisch ontwerp van H.H. Dansdorp. De in 1994 gerestaureerde kerk bevat
een laat-17de-eeuwse preekstoel en een Van Dam-orgel (1913).
Het voorm. raadhuis (Grote Sloot 336), een tweelaags neorenaissancegebouw
met een tot trapgevel opgetrokken middenrisaliet, werd in 1908 gebouwd naar ontwerp
van P.N. Leguit en verbouwd in 1937 en 1960. Sinds 1995 dient het als woonhuis.
Woonhuizen. Het in 1842 gebouwde middenganghuis Buitenlust (Grote Sloot
367) heeft een bescheiden ingangsomlijsting en dakkapel, het eclectische
middenganghuis Schagerweg 49 (circa 1875) een balkon en dakerker. Omstreeks
1910 is het tweelaagse pand Grote Sloot 339 gebouwd, met portiek en loggia op de
hoek.
Hotel-restaurant ‘Het Wapen van Zijpe’ (Schagerweg 30b) werd na brand in
1898 herbouwd als koffiehuis voor de weduwe A. Zander. Architect K. Bakker
herbouwde toen ook de rond 1785 voor de hoofdingelanden toegevoegde koepel op
de hoek met de Grote Sloot.
Boerderijen. De stolpboerderij Dorpzicht (Grote Sloot 359), met spiegel en
dakerker, dateert uit 1893. De stolpboerderij Uit den Haak (Grote Sloot 254), met
spiegel en festoenvormige versieringen boven de vensters, werd in 1898-'99 gebouwd
ter vervanging van een afgebrande voorganger. Vlakbij staat de bijbehorende
landarbeiderswoning Grote Sloot 256 (circa 1910).
Poldermolens. Van de tien resterende poldermolens in de Zijpe- en

Schagerbrug, Raadhuis
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Schagerbrug, Weeshuis Huize van Strijen

Hazepolder staan er twee in de omgeving van Schagerbrug. Het zijn achtkante
binnenkruiers met een met riet gedekte kap en romp op een met hout beklede voet.
De molen Ooster-N (Ruigeweg 101) stamt waarschijnlijk uit 1740 en de molen D
(Grote Sloot 414) uit 1839-'40.
Het weeshuis ‘Huize van Strijen’ (Grote Sloot 252), gelegen ten zuidwesten van
Schagerbrug, werd gesticht rond 1730 toen de weduwe Van Strijen een uit 1628
daterende boerderij aan het polderbestuur schonk om als weeshuis te dienen. Na een
boerderijbrand in 1895 verrees in 1896-'97 het huidige tweelaagse gebouw met
neorenaissance-elementen naar plannen van K. Bakker. De hekpaalbekroningen met
putti en wapenschilden zijn midden-18de-eeuws.

Schardam
(gemeente Zeevang)
Dijkdorp, ontstaan bij de in de eerste helft van de 14de eeuw aangelegde Schardam.
Deze dam met sluis lag aan het einde van de Korssloot, die als uitwatering diende
van Kennemerland, via de onbedijkte Beemster. De bedijkte Beemster (1612) kreeg
een aparte uitwatering noordelijker langs de Oudendijk.
De voorm. Herv. kerk (Schardam 27) is een eenbeukige kerk met vijfzijdige
sluiting. Deze kerk in gotiserende stijl verving in 1662 (gevelsteen) een
laatmiddeleeuwse kerk. Rond 1860 werden de westgevel en de dakruiter vernieuwd.
In de dakruiter hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1497).

Schardam, Banpaal

De boerderij Schardam 17 is een stolpboerderij uit 1877 met dwarse uitbouw,
spiegel en een houten klokgevel.
Sluizen. In de Korsloot ligt een dubbele uitwateringssluis, de Schardamsluis (bij
Schardam 21). De zuidelijke sluiskom stamt uit 1592 en is vernieuwd in 1738
(jaartalstenen). De noordelijke kom dateert uit 1712 en heeft cartouches met het
wapen van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen en een vermelding
van de dijkgraaf. De in 1735 aangelegde Beemster- of Hornsluis in de
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Beemsteruitwatering (bij Schardam 32) reguleert het polderwater uit de Schermer
en de Beemster.
De hardstenen banpaal (bij Schardam 21) stamt uit 1761 en heeft de vorm van
een obelisk op postament. De bekroning toont een eenhoorn met het wapen van
Hoorn.

Schellinkhout
(gemeente Drechterland)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning. In 1282 vond bij Schellinkhout
een veldslag plaats tussen troepen van Floris V en de West-Friezen. In het midden
van de noord-zuid gerichte ontginningsas vormde zich een bescheiden dorpskern
met een kerk (eerste vermelding 1365). Door landafslag kwam de kerk later dichter
bij zee te liggen en verschoof het zuidelijke deel van de Dorpsstraat oostwaarts. Ten
noorden van de kerk is na de Tweede Wereldoorlog een kleine uitbreidingswijk
ontstaan.
De Herv. kerk (Dorpsweg 107),

Schellinkhout, Raadhuis

oorspronkelijk gewijd aan St. Martinus, is een eenbeukige kruiskerk met driezijdig
gesloten koor en een ingebouwde toren van drie geledingen met ingesnoerde
naaldspits. Het gotische koor stamt mogelijk nog uit de tweede helft van de 14de
eeuw. Het dwarsschip verrees midden 15de eeuw en het oostelijk deel van het schip
volgde later die eeuw. Het westelijke schipgedeelte en de toren kwamen begin 16de
eeuw tot stand. In de toren hangt een door Geert van Wou gegoten klok (1526). De
toren en de geveltoppen van het dwarsschip hebben een laat-gotische nissenversiering.
Bij de restauratie in 1956-'59 zijn onder meer de venstertraceringen gewijzigd.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken; op de hoeken
van de kruising zijn houten schalkbeeldjes aangebracht. In het afgeschoten westelijke
schipgedeelte was tot 1872 een lagere school ondergebracht. Tot de kerkinventaris
behoren een midden-17de-eeuwse preekstoel en doophek, en een door P. Flaes
gebouwd orgel (1872).
Het voorm. raadhuis (Dorpsweg 108) is een dwars pand met souterrain en
bordestrap, gebouwd in 1765 (gevelsteen) door Jan Roos en Remmert Schuijt. Het
souterrain bevatte de waag en een cachot. De voorm. raadzaal op de beletage heeft
betegelde wanden met daarin tegeltableaus met voorstellingen van Gerechtigheid,
Hoop en Liefde (1782).
De voorm. dorpsherberg (De Laan 4) is een tweelaags vierkant pand uit circa
1770 met tentdak.
Woonhuizen. Het in de kern moge-
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lijk 18de-eeuwse dwarse huis De Steenen Camer (Dorpsweg 61) heeft een groot
venster geflankeerd door twee lancetvensters. Vroeg-19de-eeuws is het diepe houten
huis Dorpsweg 160 met afluiving. Het rond 1850 gebouwde dwarse houten huis
Dorpsweg 106 is voorzien van een dakkapel met gesneden windveren en wangen.
Boerderijen. De in de kern mogelijk nog 18de-eeuwse stolpboerderij Dorpsweg
20 heeft een asymmetrisch houten voorschot en een pronkdeur. Uitgevoerd met
houten geveltop en terugliggende darsdeuren is de stolpboerderij Dorpsweg 98 (circa
1880). Terugliggende darsdeuren heeft ook de stolpboerderij Dorpsweg 74 (circa
1885). In het muurwerk is een gevelsteen uit 1612 (Geloof, Hoop en Liefde)
opgenomen. Een spiegel en dakerker bezitten de stolpboerderijen Dorpsweg 107
(circa 1875), Nooit Gedacht (Dorpsweg 75; 1890) en Dorpsweg 66 (circa 1900).
Poldermolen ‘De Grote Molen’ (Zuiderdijk 57), gelegen ten westen van
Schellinkhout, is een met riet gedekte achtkantige binnenkruier uit circa 1630 op een
met hout beklede voet. Bij de molenkolk ligt het poldergemaal ‘Schellinkhout’
(Zuiderdijk 56), gebouwd in 1900 als hulpgemaal voor de Polder Schellinkhout. In
1914 nam het gemaal de hoofdbemaling over met een dieselmolen voor de bestaande
centrifugaalpomp (geëlektrificeerd 1946).

Schermerhorn
(gemeente Schermer)
Dorp op het Schermereiland, ontstaan in de noordelijke hoek van de in de 13de eeuw
aangelegde omringdijk om dit gebied, later de Eilandspolder. De naastgelegen Zwet
verbond het Schermermeer met het Beemstermeer en later de ringvaarten van de
twee polders. In 1502 kreeg Schermerhorn een kapel en na droogmaking van de
Schermer (1635) een verbinding met Alkmaar. Het lintdorp had in 1699 en 1702 te
lijden van dorpsbranden. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp ten zuiden van het
Oosteinde uitgebreid.
De Herv. kerk (Oosteinde 2) is een driebeukige pseudobasilicale kerk met

Schermerhorn, Herv. kerk, interieur (1984)

vijfzijdig gesloten koor en een slanke ingebouwde toren van twee geledingen met
balustrade en achtzijdige naaldspits. Deze in gotische trant gebouwde kerk verrees
in 1634-'35. De vermelding van Jan Jansz Vijselaer op een van de trekbalken in het
schip toont diens betrokkenheid bij de bouw. In de toren hangen een door Assuerus
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Koster gegoten klok (1635) en een klok van François en Pieter Hemony (1653). De
kerk is gerestaureerd rond 1990.
Het interieur wordt gedekt door decoratief beschilderde houten tongewelven. De
gebrandschilderde ramen dateren uit de bouwtijd, evenals de preekstoel, het doophek
met banken, de vijf herenbanken en het tochtportaal (alles circa 1635-'40). De kerk
bevat verder een zerkenvloer, een tiengebodenbord (1622), een wandbord met de
bouwgeschiedenis (1636), een ordonnantiebord (1659) en twee scheepsmodellen
(waarvan één gedateerd 1663). Het 18de-eeuwse orgel werd in 1879 door F.G. Leichel
in de kerk geplaatst (gerestaureerd 1974-'77).
Overige kerken. In 1923 herrees na brand de Geref. kerk (Westeinde 88), een
zakelijk-expressionistische kruiskerk met ingebouwde westtoren. De moderne R.K.
O.L. Vrouwe Geboortekerk (bij Oosterweidestraat 1; 1963-'64, H. van Putten) heeft
een uit betonnen schakels opgebouwde vrijstaande klokkentoren.
Het voorm. rechthuis (Westeinde 1) is een van oorsprong 17de-eeuws, grotendeels
gepleisterd, tweelaags diep pand met een zadeldak tussen tuitgevels met
schouderstukken, aan de voorzijde voorzien van twee hoekvoluten in Lodewijk
XV-stijl. Boven de ingang zitten een gevelsteen met opschrift van een verbouwing
in 1766 en een gepolychromeerde gevelsteen met een voorstelling van de Rechtspraak
van Salomo.
De voorm. Chr. lagere school (Westeinde 93) is een tweeklassige school uit 1920.
Woonhuizen. Het dwarse huis Westeinde 38 meldt op een banderol het bouwjaar
1701. De middenpartij is hoger opgetrokken met een klokgevel, die is versierd met
een gekleurde cartouche-omlijsting, gepolychromeerde festoenen als afdeklijst en
een bekronend segmentvormig fronton. Van kort na de dorpsbrand van 1699 dateert
ook het diepe huis Westeinde 22 met tuitgevel. In 19de eeuw gebouwd zijn het kleine
houten tuindershuis Zuidje 11 met bakstenen schouw en schoorsteen en het
middenganghuis Westeinde 26 (1885). Opvallend metselwerk in expressionistische
stijl vertonen de voorm.
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woon- en winkelpanden Oosteinde 10 en 23 (beide circa 1920).
De voorm. spaarbank (Westeinde 82) werd in 1915 gebouwd en kreeg rond 1925
een zakelijk-expressionistische kantooruitbouw.
Café-feestzaal ‘'s Lands Welvaren’ (Westeinde 2) is rond 1930 ontworpen in
zakelijk-expressionistische stijl.

Schoorl
(gemeente Bergen)
Dorp, ontstaan op een strandwal bij de overgang van duinen naar veen. Schoorl wordt
in 868 voor het eerst vermeld. Langs de Duinweg-Heereweg vormde zich een
langgerekte bebouwing, met op de nollen (zandheuvels) aan de oostzijde een es-achtig
gebied (Molenweg). De oprichting van een V.V.V. (1913) en de tram
Alkmaar-Schagen (1913 tot 1947) bevorderden het toerisme en dit leidde tot de bouw
van villa's en recreatiewoningen. Deze ontwikkeling heeft zich na de Tweede
Wereldoorlog voortgezet.
De Herv. kerk (Duinweg 5) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien van een
houten geveltoren met ingesnoerde spits. Ter vervanging van een in 1779 ingestorte
voorganger uit 1575 verrees in 1783 deze kerk met spitsboogvensters en steunberen.
In de geveltoren hangt een

Schoorl, Raadhuis

door L. Haverkamp gegoten klok (1783). Het met een houten tongewelf gedekte
kerkinterieur bevat enkele 17de-eeuwse zerken, een 18de-eeuwse preekstoel en een
vroeg-18de-eeuws orgel (Matthijs Verhofstad en Theodorus Schiffers; geplaatst
1917). Voor de kerk staat een naar de Jeruzalemvaarders van Jan van Scorel
gemodelleerd beeld (1986; E. Baltes).
Overige kerken. In antroposofische stijl uitgevoerd is de voorm. kerk voor de
Christengemeenschap (Boschmansweg 13; 1960, G. Filarski). De moderne R.K.
St.-Johannes de Doperkerk (Heereweg 171; 1971-'72, P.J. Overtoom en P.C.
Kloosterboer) heeft een opengewerkte betonnen klokkentoren. Van de oude kerk uit
1872-'73 heeft men de pastorie (Heereweg 173; Th. Asseler) behouden en in de kerk
bevinden zich de doopvont (1862), het orgel (1899) en enkele gebrandschilderde
ramen (1929; J. Nicolas).
Het raadhuis (Duinweg 3) is een eenlaagspand met een rijke in- en uitgezwenkte
voorgevel met pilasters en het ingemetselde jaartal 1601. Het gebouw heeft een
portaal, een cachot en een raadzaal voorzien van een betegelde schouw met smuiger.
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Het raadhuis deed dienst tot 1901 toen ernaast een groter raadhuis verrees (Duinweg
1; tot 1968). In 1931 heeft men het oude pand enkele meters oostwaarts verplaatst
en gerestaureerd (J. de Meijer).

Schoorl, Villa Bobbeleweg 11

Woonhuizen. De sobere boswachterswoning Boschlust (Duinweg 20; 1903) is
uitgevoerd met chaletstijl-elementen, de villa Spannenburg (Duinweg 4; 1908)
vertoont jugendstil-details. D. Heineke en E.J. Kuipers ontwierpen het dubbele
woonhuis Omloop 3-5 (1912), de voor H. Heringa gebouwde dokterswoning Dokter
Heringalaan 18 (1912) en verder de villa De Kroft (Huismansweg 13; 1920). Uit
dezelfde tijd zijn Duinweg 77 (1914, C. Blaauwboer), met opvallend tentdak, het
kleine landhuis De Nollen (Dennenlaantje 3; 1914, J.G. Robbers) en de kleine villa's
Duinrand (Duinweg 34; 1914, G.G. Post) en Jaksienan (Boschmansweg 3; 1921,
Th. Kneynsberg). Expressionistische details hebben de door K.P. Zuurbier in 1921
ontworpen kleine villa's Onder de Boomen (Slotlaan 4) en De Bongerd (Slotlaan 5),
evenals villa De Terp (Huismansweg 9; 1932, J. Teders). Architect C.W. Royaards
liet in 1930 voor zichzelf de villa Bobbeleweg 11 bouwen in een pseudo-17de-eeuwse
stijl met kruiskozijnen.
Het pension ‘Klein-Zwitserland’ (Duinweg 30) is een deels gepleisterd pand uit
circa 1935 met uitgebouwd restaurantgedeelte.
De windmolen ‘Kijkduin’ (Molenweg 13) is een ronde grondzeiler met een
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met riet gedekte kap. Deze korenmolen werd in 1772 gebouwd in opdracht van jhr.
Cornelis van Foreest.
Boerderijen. Interessante voorbeelden van stolpboerderijen zijn Ora et Labora
(Heereweg 133; 1869) en Buitenduin (Molenweg 15; 1872, met spiegel). De
stolpboerderijen Heereweg 202 (1880), Heereweg 194 (1884) en Heereweg 188
(1895, verlengd 1929) hebben elk persiennes met fraai gezaagde bovenstukken.
De bollenschuur Duinweg 21 is een sober tweelaags bakstenen gebouw uit 1927.
De Alg. begraafplaats (Molenweg 4), gesticht in 1829, heeft een baarhuis uit
circa 1900. Interessant is het omhekte graf voor burgemeester J.C. Peeck († 1896),
gemaakt door de firma Stoel & Zn. uit Alkmaar. Ernaast liggen de zerken voor zijn
zoons J.A. Peeck († 1900) en A.J. Peeck († 1924), beiden in leven ook burgemeesters.
Schoorldam. Dit dorp ten oosten van Schoorl ontstond begin 19de eeuw bij de
aanleg van het Noordhollands Kanaal. De vlotbrug werd in 1913 vervangen door
een trambrug. Café Sluiszicht (Westfriesedijk 27) is een tweelaags gepleisterd pand
uit circa 1830. Over een zijtak van het kanaal ligt een kleine houten ophaalbrug met
een enkele balanspriem (bij Kanaalkade 43; circa 1900). De telefooncel bij
Westfriesedijk 39 is een van de weinige overgebleven exemplaren naar het ontwerp
van J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt uit 1932.

Sijbekarspel
(gemeente Noorder-Koggenland)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning. Samen met het aansluitende
Benningbroek kreeg het in 1414 als de ‘Stede Sijbekarspel’ - louter bestuurstechnische
- stadsrechten. De bebouwing van het lintdorp is later enigszins verdicht. Na de
Tweede Wereldoorlog is bij het raadhuis een kleine uitbreidingswijk ontstaan.
De Herv. kerk (Westerstraat 42), oorspronkelijk gewijd aan St. Laurentius, is een
eenbeukige, recht gesloten kerk

Sijbekarspel, Modelboerderij De Vooruitgang

met een dakruiter boven de westgevel. Het laat-gotische schip - met binnen een
houten tongewelf gedateerd ‘1547’ - werd tegen een ouder en smaller koor gebouwd.
Van dat in 1815 afgebroken koor resteren aan de oostzijde de hoeksteunberen (15de
eeuw). De westgevel met middenrisaliet en dakruiter verrees in 1861 na de sloop
van de oude kerktoren. In de dakruiter hangt een door Laurens Brinckhuysen gegoten
klok (1682). Bij de restauratie in 1966-'67 heeft men de buitenbepleistering
verwijderd. Tot de inventaris behoren een rijk gesneden preekstoel (midden 17de
eeuw), een koperen doopboog (eind 18de eeuw) en een door L. van Dam & Zn.
gebouwd orgel (1883). De forse pastorie (Westerstraat 40) dateert uit circa 1860.
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Het voorm. raadhuis (Westerstraat 95) is een tweelaags pand met middenrisaliet,
balkon en neoclassicistische details, dat rond 1860 een ‘stedehuis’ uit 1731 verving.
De voorm. openbare lagere school (Westerstraat 41) werd in 1873 naar plannen
van A.T. van Wijngaarden gebouwd als een tweeklassige gangschool met
onderwijzerswoning. In 1917 is een derde lokaal toegevoegd.
Het woonhuis Westerstraat 6 is een dwars pand uit circa 1850, waarvan het hoge
schilddak is belegd met platte Friese pannen.
Boerderijen. De mogelijk nog 18de-eeuwse stolpboerderij Westerstraat 4 heeft
een aan één zijde uitgebouwd kort vooreind met houten voorgeveltop en omlijste
pronkdeur. De Beukenhof (Westerstraat 50) is een stolphoeve uit circa 1800 met
koehuisstaart. De symmetrisch opgezette voorgevel heeft twee omlijste ingangen
(rechts de doôdeur) en een klokvormige houten middengeveltop met empiredetails.
De stolpboerderij Westerstraat 8 uit 1839 (gevelsteen) is eveneens voorzien van een
klokvormige houten middengeveltop. Een dwarseind en darsdeuren in de voorgevel
heeft de stolpboerderij De Postgalei (Westerstraat 55; circa 1840). De stolpboerderij
Zorg en Hoop (Westerstraat 13), met spiegel en dakkapel, is in de sierlijk gemetselde
schoorsteen gedateerd ‘1874’. Bij de boerderij hoort de eenvoudige
landarbeiderswoning Westerstraat 11 (circa 1874). Modelboerderij De Vooruitgang
(Westerstraat 36-38) is een langgerekte, wit gepleisterde boerderij uit 1949 met
parallel geplaatste varkensschuur.

Sint Maarten
(gemeente Harenkarspel)
Dorp, ontstaan in de 13de eeuw bij de toen opgeworpen Westfriese Zeedijk. Van
1478 tot de opheffing van de gemeente in 1990 vormden Sint Maarten, Eenigenburg
en Valkkoog één rechtsgebied: de Valkkogerkogge. Ter plaatse van een kerk uit
1462 (verwoest 1799) werd in 1875 een nieuwe kerk gebouwd (gesloopt 1960).
Het voorm. raadhuis (Hoge Buurt 7) is een tweelaags pand met balkon, gebouwd
in 1910-'11 in late neorenaissance-stijl. Ernaast staat het kleine

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

491
voorm. Witte Kruisgebouw (Hoge Buurt 5; circa 1900).
Woonhuizen. Uit 1869 dateert de eenlaagse middengangwoning Lutjeweg 6. De
wit gesausde traditionalistische burgemeesterswoning Herenweg 7 is in 1939
ontworpen door Chr. Dekker en P.J. Koster.
Poldermolen ‘De Groenvelder’ (Groenveldsdijk 12), gelegen ten zuidoosten van
Sint Maarten, is een midden-16de-eeuwse met riet gedekte achtkantige binnenkruier
op een met hout beklede voet die de polder Valkkoog bemaalde.
Valkkoog. Dit kleine dorp ten oosten van Sint Maarten werd in 1627 kerkelijk
onafhankelijk van Sint Maarten. De Herv. kerk (Valkkogerweg 39) is een eenbeukige
vroeg-16de-eeuwse kerk, waarvan de toren en het koor in 1839 zijn gesloopt. De
huidige half-ingebouwde toren met balustrade en ingesnoerde spits verrees in 1865
en bevat een door Jacob Noteman gegoten klok (1635). De consistoriekamer
(noordzijde) heeft men rond 1900 toegevoegd. Bij een restauratie in 1984-'85 is de
kerkbepleistering uit 1865 verwijderd. Het tongewelf en het kerkmeubilair dateren
uit 1839. Verder bevat de kerk een preekstoel (tweede kwart 18de eeuw) en een door
P.J. Adema gebouwd orgel (1871). De onderwijzerswoning (Valkkogerweg 38; 1871)
en de pastorie (Valkkogerweg 37; 1874) zijn neoclassicistisch van vorm.
Eenigenburg. Dit kleine dorp ten zuiden van Sint Maarten bestaat uit bebouwing
op enkele vroeg-middeleeuwse huisterpen. De eveneens op een terp gelegen
eenbeukige Herv. kerk (Surmerhuizerweg 29) verving in 1792 een mogelijk
15de-eeuwse kerk. In de houten geveltoren hangt een door Goebel Zael gegoten klok
(1535). Het dak kreeg kort na 1875 Oegstgeester pannen. Tot de kerkinventaris
behoren een preekstoel met het wapen van Eenigenburg (1698) en een door Scholgens
& Van den Haspel gebouwd orgel (1876). De in 1858 gebouwde pastorie
(Surmerhuizerweg 37) is een neoclassicistisch middenganghuis met hoger opgetrokken
middenrisaliet. De voorm. openbare lagere school annex onderwijzerswoning
(Surmerhuizerweg 11) dateert uit 1877. Voorbeelden van kleine op een terp gelegen
landarbeiderswoningen zijn Surmerhuizerweg 13 en 15 (midden 19de eeuw).

Sint Maartensbrug
(gemeente Zijpe)
Kruisvormig dorp, gesticht kort na de definitieve bedijking van de Zijpe- en
Hazepolder in 1596-'97. De bebouwing concentreerde zich aan de Grote Sloot en de
haaks daarop staande Sint-Maartensweg. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp
enigszins uitgebreid in het noorderkwadrant.
De Herv. kerk (Grote Sloot 233) is een brede zaalkerk met aangebouwde woning
en houten geveltorentje. Deze in 1696 gebouwde kerk werd rond 1860 bepleisterd
en voorzien van een torentje. Daarin hangt een door Mammes en Claude Fremy
gegoten klok (1683). De kerk is in 1985-'88 gerestaureerd. Het interieur wordt gedekt
door een houten spiegelgewelf en heeft twee rijen ionische zuilen. Tot de inventaris
behoren een preekstoel, een doophek en twee overhuifde gestoelten (alle eind 17de
eeuw). De kerk bevat een grafzerk voor hoofdingeland Pieter van Rijswijck
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Sint Maartensbrug, Herv. kerk, grafteken (1993)

(† 1725) en op het kerkhof staat een grafsteen met schip voor W. 't Hart († 1830).
Woonhuizen. Van het Hoge Huys (Grote Sloot 201) resteert een onderkelderd
voorgedeelte met gepleisterde tuitgevel. Al in 1601 wordt een huis met twee cachots
vermeld. Daartegenaan bouwde men in 1628 een stolpboerderij. Tot 1631 diende
het gebouw als polderhuis ‘Gemeenlandts Hofstede’. De vermoedelijk
vroeg-19de-eeuwse keuterboerderij Grote Sloot 209 werd rond 1900 verbouwd tot
winkel. Een hoger opgetrokken middengedeelte met fronton en acroteria heeft het
neoclassicistische middenganghuis Brandwijck (Grote Sloot 239; circa 1872). Ernaast
staat een koetshuis uit dezelfde tijd. De voorm. pastorie Grote Sloot 173 werd in
1880 gebouwd door aannemer P. Wilms met eclectische details en een overstekend
dak met topmakelaar.
Boerderijen. Interessante stolpboerderijen zijn Sint Maartensweg 40 (circa 1890)
en Sint Maartensweg 85 (circa 1930).
De voetgangersbrug of ‘stolpbrug’ over de Grote Sloot (bij nr. 235) is een houten
constructie in de vorm van een stolp, gebouwd in 1997 ter gelegenheid van het
400-jarig bestaan van de polder Zijpe.
Poldermolens. Van de tien resterende poldermolens in de Zijpe- en Hazepolder
staan er twee in de omgeving van Sint Maartensbrug. Het zijn achtkante binnenkruiers
met een met riet gedekte kap en romp op een met hout beklede voet. De molen
Noorder-M (Rijksweg 36) stamt waarschijnlijk uit 1657 (gerestaureerd 1968) en de
molen Noorder-G (Grote Sloot 153) met bijbehorende molenaarswoning uit 1826.
Sint Maartensvlotbrug. Gehucht ten westen van Sint Maartensbrug. De over het
Noordhollands Kanaal aangebrachte vlotbrug (Kanaalkade ong.) heeft landhoofden
waaronder bij opening de vlotdelen getrokken kunnen worden. De oorspronkelijke
houten vlotbrug (1820-'21) is in 1959 vervangen door een elektrisch aangedreven
stalen pontonbrug volgens hetzelfde principe. De voorm. kaasfabriek ‘De
Eensgezindheid’ (Sint Maartensweg 5-7) werd in 1911 opgericht. Delen van de
fabriek en de directeurswoning dateren uit 1932.
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Sint Pancras
(gemeente Langedijk)
Dorp, ontstaan in de vroege middeleeuwen op een oude geest in het verder moerassige
Geestmerambacht. De in de 14de eeuw gebouwde kapel werd in 1497 tot parochiekerk
verheven. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp vooral aan de zuidzijde gegroeid
ten behoeve van forensen uit Alkmaar.
De Herv. kerk (Kerkplein 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Pancras, is een
eenbeukige kruiskerk met vieringtoren en driezijdig gesloten koor. De kerk werd in
de eerste helft van de 16de eeuw gebouwd. Nadat de bijbehorende toren in 1604 was
afgebrand, bouwde men in 1605 de vieringtoren (hersteld 1906). De overgebleven
travee van het toen ingekorte schip ging dienst doen als consistorie. In 1841 is herstel
uitgevoerd en bij een ingrijpende restauratie in 1950-'51 (B.T. Boeyinga en W.J.
Dirkmaat) werd de kerk ontpleisterd. Tot de inventaris behoren een zeskantige
preekstoel (1740) en een Maarschalkerweerd-orgel (1909).
Het voorm. raadhuis (Kerkplein 2) is een gepleisterd eenlaagspand uit 1864,
ingrijpend verbouwd rond 1955. Het heeft tot 1990 als raadhuis gediend.
Woonhuizen. Uit de late 19de eeuw dateren de tuinderswoning Benedenweg 156
(1880; met koolschuur) en de ‘Brood-koek en banketbakkerij’ met winkel Kerkplein
13 (circa 1890). Vakwerktopgevels uit circa 1915 hebben de vergelijkbare villa's Ter
Geest (Kerkplein 4) en Home Sweet Home (Bovenweg 13). Zakelijk-expressionistisch
van vorm is de villa 't Haventje (Bovenweg 95; circa 1930).
De instrumentenmakerij (Bovenweg 41) is een bescheiden gebouw uit circa
1900 met mansardedak en bedrijfsgedeelte.
De poldermolen ‘A’ (Oosterdijk 1) is een met riet gedekte achtkantige binnenkruier
op een met hout beklede voet. De uit 1663 stammende molen bemaalde met nog tien
andere molens de polder Geestmerambacht en de Ringpolder.

Slootdorp
(gemeente Wieringermeer)
Dorp, gesticht in 1931 aan de oostzijde van de Slootvaart als eerste dorp in de
Wieringermeer. Dit door M.J. Granpré Molière ontworpen dorp werd tot 1941 Sluis
I genoemd. Die sluis ligt aan de noordzijde, met aansluitend een loswal en
industrieterrein. De driehoekige dorpsplattegrond heeft een brink met winkels
(oostkant) en aan beide uiteinden een kerk. De haaks aansluitende Kerkstraat voert
naar de derde (Geref.) kerk en een centraal gelegen sportterrein. Na de inundatie in
1945 volgde herbouw en completering van het oorspronkelijke plan. Alle architectuur
is traditionalistisch van vorm.
Kerken. Er staan drie zaalkerken uit 1932 in Slootdorp. De Herv. kerk (Brink 55)
heeft een opmerkelijke geveltoren met steil zadeldak en een aangebouwde
consistoriekamer en kosterswoning. Het ontwerp is van G. van Hoogevest, die in
1946 ook het herstel van de inundatieschade leidde. Eveneens in 1946 hersteld is de
R.K. H. Geestkerk (Brink 1), ontworpen door S.B. van Sante en in 1950 voorzien
van de huidige voorgevel met klokkentorentje naar plannen van P.W. Vlaming.
Binnen toont de koormuur een schildering van F. Langelaan (1961). De Geref. kerk
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(Langeweg 3) heeft rond 1946 een consistoriekamer en een toren met achtzijdige
spits gekregen.
De Chr. lagere school (Langeweg 1) is een vierklassige school uit 1932, hersteld
in 1946 en later uitgebreid.
Woonhuizen. Kenmerkende voorbeelden van eenvoudige traditionalistische
woningen zijn Kerkstraat 69 (1934, A.A. Kok), Kerkstraat 25-67 (circa 1936, J.F.
Berghoef) en verder het

Slootdorp, Herv. kerk (2002)

Slootdorp, Gemeenschapsgebouw

woon- en winkelpand Brink 52 (1931).
De Slootsluis in de Slootvaart (Prins Bernhardweg 5) is een enkele sluis met
ophaalbrug uit 1931.
Het voorm. gemeenschapsgebouw (Nieuwesluizerweg 42), ten westen van
Slootdorp bij Nieuwe Sluis, is een tweelaags pand met dienstwoning aan de kopse
zijde, gebouwd in 1934 ten behoeve van het Joodse Werkdorp Nieuwesluis.
Boerderijen in de Wieringermeer. In de nieuwe Wieringermeerpolder werden
tussen 1934 en 1942 (van west naar oost) in totaal 476 boerderijen in pacht uitgegeven.
Daarnaast ontstonden er 37 staatslandbouwbedrijven. Kort na 1930 bouwde men
eerst enkele ontginningsschuren, zoals De Eerste (Slootweg 11). Aanvankelijk koos
men voor een boerderij met centrale tasruimte en zijlangsdeel. Bij de eerste typen
kwamen het woon- en het werkgedeelte onder één kap; de types G en H met wolfeind
en type J met houten topgevel. De boerderij Kooltuinenweg 8 (1934) is een voorbeeld
van type G,

Slootdorp, Boerderij Ulkeweg 53
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Ulkeweg 53 (1934) van type H. Bij type M steekt het woonhuis iets uit de schuur,
zie Molenweg 27 (1935). Vanaf 1935 ontstonden voor de akkerbouw genormaliseerde
boerderijen met schuur en aangebouwd woongedeelte (kop-romptype); van type O
(bedrijfsgrootte 15 ha.), T, S, R tot het grootste type Q (bedrijfsgrootte 30 ha.). Vanaf
1936 werden daarbij asymmetrische, volwandig gelamineerde houten
driescharnierspanten toegepast, alsmede betonnen stalramen en systeemvloeren. De
boerderij Molenweg 38 (1937) is een goed voorbeeld van type T, Landbouwstraat
15 (1935) van type Q. Voor het gemengd bedrijf kwam er een type U, bijvoorbeeld
Praamweg 10 (1936). Tussen 1939 en 1941 verrezen er ook nog enkele kleine
boerderijen met het woon- en het bedrijfsgedeelte onder één kap, zoals
Noorderkwelweg 2 (1939),

Spaarndam vanuit het zuidwesten

alsmede grotere kop-rompboerderijen, zoals Noorderdijkweg 23, Oosterterpweg 1,
Oosterkwelweg 1 en 11.

Spaarndam
(gemeente Haarlem/Haarlemmerliede en Spaarnwoude)
Dorp, ontstaan aan de monding van het Spaarne in het IJ. Een hier in de eerste helft
van de 13de eeuw gelegde dam in het Spaarne werd door Floris V in 1285 vervangen
door een nieuwe dam met spui- en schutsluis. In 1328 is er sprake van een kapel. Na
de St.-Elisabethsvloed (1421) wierp men de (Hoge) Spaarndammerdijk op en daar
ontwikkelde zich een vissersdorp. Het dorp onderging diverse dijkdoorbraken en
verwoestingen door Gelderse (1517) en Spaanse troepen (1573). In 1578 kwam het
dijkonderhoud aan het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Scheepsbouw en palingrokerij waren belangrijke inkomstenbronnen. De
waterhuishouding verbeterde met de drooglegging van de Haarlemmermeer (1849-'52)
en de inpoldering van het IJ (1865-'73). Hierdoor ontstond ook bebouwing aan de
noordzijde van de dijk. In 1926 werd de haven aan de noordwestzijde gedempt en
daaromheen verrezen woningen. In 1927 werd Spaarndam door Haarlem geannexeerd.
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Het dorp is vanaf 1960 aan de oostzijde uitgebreid. Spaarndam is een beschermd
dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerklaan 4) is een T-vormige kerk met een consistoriekamer en
een dakruiter met ingesnoerde spits. Ter plaatse van een door storm vernielde kapel
werd deze kerk in 1627 gebouwd met driezijdig gesloten korte zijden. In 1663 volgde
de aanbouw van een eveneens driezijdig gesloten dwarsbeuk
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Spaarndam, Gemeenlandshuis van Rijnland

(noordzijde). In de dakruiter hangt een klok uit 1764. Het oostportaal dateert uit
1830. De kerk is gerestaureerd in 1981-'82.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. Tot de
inventaris behoren een preekstoel (1665), een doophek en banken (derde kwart 17de
eeuw), een orgel (circa 1715) en twee scheepsmodellen (eind 18de eeuw). Verder is
er het graf van Nicolaus Samuelsz Cruquius († 1754). Het kerkhof werd vóór 1829
vooral gebruikt voor het begraven van drenkelingen.
De R.K. St.-Adelbertuskerk (Ringweg 30), een sobere zaalkerk met dakruiter,
kwam in 1923-'24 tot stand naar ontwerp van N. Nelis.
Het voorm. Gemeenlandshuis van Rijnland (Spaarndammerdijk 23) is een
blokvormig classicistisch pand met tentdak, geflankeerd door langgerekte, lagere
zijvleugels. Aan de dijkzijde zijn de gevels overwegend gesloten; de toegang bevindt
zich aan de hofzijde. In 1641 werd dit ‘timmerhuis’ gebouwd door metselaar Jan
Claesz en steenhouwer Frederick Caspers, mogelijk naar plannen van Pieter Post.
Het eigenlijke gemeenlandshuis uit 1627 aan de hofzijde heeft men in 1728
afgebroken.
Het voorm. raadhuis met veldwachterswoning (Westkolk 4-6), een diep pand met
klokgevel, verrees in 1912 naar plannen van A.A. Kok en A.R. Hulshoff. Vanaf 1927
dient het als hulpsecretarie van de gemeente Haarlem.
Woonhuizen. De belangrijkste bebouwing concentreert zich aan de kaden langs
de kolk. Van deze veelal eenvoudige diepe huizen hebben enkele mogelijk nog een
17de-eeuwse kern, maar vaker is het een 18de-eeuwse kern. Mogelijk 17de-eeuws
is het diepe huis Westkolk 48 met 19de-eeuwse gepleisterde gevel. Ook achter de
gevels van Westkolk 10 (café ‘Spaarndam’), Westkolk 24 en Westkolk 34 kunnen
oude delen resteren. Eenvoudige tuitgevels hebben IJdijk 33, IJdijk 35, Westkolk 28
en Westkolk 30. Het Haarlemmerhuis (IJdijk 7) bezit een klokgevel met houten
fronton. Dit pand werd in 1781 in Haarlem gebouwd en na afbraak in 1973 hier
herbouwd in 1976. Het 18de-eeuwse huis Oostkolk 3 heeft een tweelaags achterhuis
(IJdijk 45-47). Rond 1840 kreeg Oostkolk 13 een gepleisterde gevel. Opvallend bij
Oostkolk 11 is de winkelkast (circa 1850). Laat-19de-eeuws zijn Westkolk 52-56
(circa 1880) en de met neorenaissance-details uitgevoerde huizen IJdijk 13 (1893)
en Taanplaats 10 (circa 1900).
Sluizen. Spaarndam telt vijf spui- en schutsluizen. De Kolksluis (IJdijk ong.),
gelegen ter plaatse van de oudste sluis uit 1285, is nog steeds de oudste schutsluis,
maar deze is sinds 1927 buiten dienst. Twee mogelijk 18de-eeuwse stenen zijn
voorzien van een opschrift en het wapen van het waterschap Rijnland. Ten oosten
hiervan ligt de Woerdersluis (IJdijk ong.), de spuisluis van het Groot Waterschap
van Woerden. Deze sluis uit 1611 heeft nog de oude hardstenen bekleding. Verder
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oostelijk ligt de Grote Sluis (Spaarndammerdijk ong.), een in 1898 vernieuwde
schutsluis uit 1567. De twee meest westelijke sluizen zijn de Boezemsluis
(Visserseinde ong.), een spuisluis uit 1843 aan het eind van het Boezemkanaal, en
de Kleine- of Haarlemmersluis (Haarlemmersluisje ong.). Deze tot 1519 teruggaande
schutsluis werd in 1806 vernieuwd en rond 1900 gedempt, met behoud van een kolk
aan de zuidzijde.
Het gemaal van Rijnland (Pol 52) werd in 1843-'44 aangelegd ter bemaling van
de Haarlemmermeerringvaart, met uitwatering naar het IJ (via Binnenliede en
Zijkanaal C). Dit door J.A. Beijerinck met neoclassicistische elementen ontworpen
gemaal heeft een T-vormige plattegrond. De oorspronkelijke stoommachine werd in
1876 vernieuwd en in 1890 werden de huidige ijzeren schepraderen met houten
schoepen geplaatst. In 1930 had het gebouw van brand te lijden. De twee in 1936
geïnstalleerde dieselmotoren (Werkspoor) zijn bij een renovatie in 1992 vervangen
door Mirlees-Blackstone-dieselmotoren, die een van de oorspronkelijk twee rijen
met vijf schepraden aandrijven.
De achtzijdige muziektent (Westkolk ong.), uit circa 1930, heeft een bakstenen
voet en een tentdak op houten kolommen.
Het bronzen beeld van Hans Brinkers (Woerdense sluis ong.) is in 1950 gemaakt
door G. Rueb. Volgens een door de Amerikaanse M.E. Mapes Dodge in 1865
geschreven verhaal zou Brinkers Spaarndam hebben gered door met zijn vinger een
gat in de dijk te dichten.
De positie van Spaarndam bestaat uit twee onderling verbonden forten van de
Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van enkele accessen (Slaperdijk,
Spaarndamseweg) en het Spaarne. Met het opwerpen van de aardwerken werd in
1886 begonnen. Het voorm. fort benoorden Spaarndam (Nieuwe Rijweg ong.) en
het voorm. fort bezuiden Spaarndam (Boezemkade ong.) hebben beide een
verdedigbaar aardwerk (1895) en een langgerekt bomvrij hoofd- en voorgebouw
(1901) met observatiekoepel en flankerende afzonderlijke hefkoepels. Bij het
noordelijke fort staat een nevenbatterij (1903). Tussen beide forten ligt een liniewal
met frontgracht. Ter versterking heeft men in 1917-'18 aan de westzijde een nieuwe
liniewal met gracht aangelegd, voorzien van mitrailleuropstellingen en tussen beide
linies een groot aantal betonnen groepsschuilplaatsen.
Poldermolen ‘De Slokop’ (Lagedijk 13), gelegen ten zuiden van Spaarndam aan
de Mooie Nel, is een met riet gedekte achtkantige grondzeiler met bakstenen voet.
Deze molen uit 1877 verzorgde de afwatering van een deel van de Verenigde
Binnenpolder onder Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Boerderijen. In de door drooglegging van het IJ (1865-'73) ontstane Houtrakpolder
ten noordoosten van Spaarndam liggen enkele interessante boerderijen, zoals de
stolpboerderijen
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Ringweg 8-10 (circa 1880), met gepleisterde pilasters, en de Johanna Hoeve
(Noorderweg 18; circa 1890) met vooruitstekend middengedeelte. Kenmerkend zijn
ook enkele forse vrijstaande landbouwschuren, zoals die bij boerderij Nieuw Maurick
(Noorderweg 17; circa 1920) en bij de Roons Hoeve (Noordzeekanaalweg 3) uit
1929.

Spanbroek
(gemeente Opmeer)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als veenontginning. In 1414 kreeg Spanbroek
stadsrechten, maar deze waren louter bestuurstechnisch van aard. Er vormde zich
een tweezijdige lintbebouwing en in de 19de eeuw volgde bebouwing aan twee
haakse verbindingswegen richting Opmeer, waaraan het na de Tweede Wereldoorlog
is vastgegroeid.
De Herv. kerk (Spanbroekerweg 37), oorspronkelijk gewijd aan St. Bonifatius,
is een eenbeukige kerk met een vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie
geledingen met balustrade en ingesnoerde spits. De oostzijde van de torenonderbouw
stamt nog uit de eerste helft van de 15de eeuw. In het derde kwart van die eeuw
verrees de huidige laat-gotische kerk. De bij de kerkverbouwing in 1856 of in 1875
(T.C. van der Sterr) aangebrachte bepleistering is bij een recente restauratie
verwijderd. De 19de-eeuwse gietijzeren vensterharnassen zijn behouden. In de in
1878 naar plannen van A.C. Bleijs omklampte toren hangt een door Peter Waghevens
gegoten klok (1519).

Spanbroek, Raadhuis

Het interieur wordt gedekt door een gestuct tongewelf (circa 1856). Tot de
inventaris behoren een preekstoel (circa 1640), een herenbank (17de eeuw), een
voorzangerslezenaar (tweede helft 17de eeuw), een doophek met koperen doopbogen
(begin 18de eeuw), een door Johannes Stephanus Strümphler gebouwd orgel (1779)
en gietijzeren kroonluchters (circa 1856). De zwart-marmeren epitaaf met
wit-marmeren wapens en krans met doodssymbolen werd gemaakt door Rombout
Verhulst voor ambachtsheer Joannes van Gheel († 1668).
De pastorie (Spanbroekerweg 25) is een gepleisterd middenganghuis uit 1865 met
eclectische details.
De R.K. St.-Bonifatiuskerk (Spanbroekerweg 188) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een slanke toren van drie geledingen met
wimbergen en achtzijdige naaldspits. Ter plaatse van een voorganger verrees deze
neogotische kerk in 1909-'10 naar ontwerp van C.L.M. Robbers (gerestaureerd
1974-'75 en 1983-'84). De kerk heeft een neogotische inrichting (beeldhouwwerk
J.P. Maas). De kruiswegstaties zijn vervaardigd door A. Windhausen (1922).
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Het voorm. raadhuis (Spanbroekerweg 39) is een uit 1598 (jaartalankers) daterend
maniëristisch gebouw met trapgevels (schilddragende leeuw) en een vrijwel gesloten
souterrain (met cachot). Twee gevels tonen ruitvormige patronen in gele steen. De
omlijste ingang met bordestrap heeft men rond 1790 aangebracht, het wapen in
Lodewijk XV-stijl erboven dateert van circa 1760.
De bel-etage bevatte de raadzaal. Als raadhuis heeft het gebouw tot 1881 dienst
gedaan. Restauraties volgden in 1931 (kruiskozijnen) en in 1978 (D. Fledderus).
De voorm. R.K. St.-Lidwinahuishoudschool (Spanbroekerweg 162) is een
tweelaags schoolgebouw uit 1958, dat sinds 1997 het Frisia Museum voor Magisch
Realisme huisvest.
Het forse woonhuis ‘Beukenhof’ (Spanbroekerweg 51), een tweelaags pand met
eclectische details (wenkbrauwen) en gesneden windveren, werd rond 1865 gebouwd
als burgemeesterswoning.
Boerderijen. Van de in 1934 ingrijpend gerestaureerde stolpboerderij Zandwerven
45 dateert de voorgevel deels uit 1675 en is de klokgeveltop met het wapen van de
familie Van der Wolff 18de-eeuws. De stolpboerderij Spanbroekerweg 220 (1850)
heeft een kort uitgebouwd vooreind met houten voorschot. De Hoeve Arko (Kaag 7)
is een kop-rompboerderij met eclectische details uit circa 1880.
Poldermolens. De polder De Kaag werd bemaald door De Kaagmolen (bij
Nieuweweg 2) uit 1654; het naastgelegen hulp-stoomgemaal met centrifugaalpomp
is uit 1879. De in 1873 gebouwde poldermolen Zomerdijk 18 bemaalde de polder
Westerveer. Beide zijn met riet gedekte achtkantige binnenkruiers op een met hout
beklede voet.
Opmeer. Dit in de 19de eeuw tot ontwikkeling gekomen dorp is na de Tweede
Wereldoorlog vastgegroeid aan Spanbroek. De voorm. Herv. kerk (Middelweg 26),
een gepleisterde zaalkerk met geveltoren, eclectische elementen (wenkbrauwen) en
gietijzeren rondboogvensters, kwam in 1862 tot stand naar ontwerp van A.T. van
Wijngaarden. Interessante stolpboerderijen zijn Breestraat 9 en 15-17, beide uit 1878.

Spierdijk
(gemeente Wester-Koggenland)
Dorp, ontstaan als veenontginning aan de rand van het in 1608-'11 drooggelegde
Wogmeer. In de 19de eeuw ontwikkelde hier zich een lintvormige rooms-katholieke
enclave. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noordwestzijde uitgebreid.
De R.K. St.-Georgiuskerk (Spierdijkerweg 105) is een grote driebeukige kruiskerk
met driezijdig gesloten koor, driezijdig gesloten transept en een ingebouwde
geveltoren met naaldspits. Deze neoclassicistische kerk met rondboogvensters en
geblokte hoekpilasters verrees in 1849-'50 naar plannen van W.D. van der Horst
(vergroot 1864-'65). In 1886-'87 volgde naar ontwerp van A.C. Bleijs een uitbreiding
met een hoger transept en koor in neorenaissancevormen. Het interieur van deze in
1984 gerestaureerde kerk valt op door de overgang van het donkere lage schip naar
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Spierdijk, R.K. St.-Georgiuskerk, priestergraven

de lichte hogere oostpartij. Tot de inventaris behoren een preekstoel (circa 1850) en
een hoofdaltaar (1885).
De pastorie (Spierdijkerweg 107) dateert uit 1849. Het in 1827 gestichte kerkhof
‘Godsakker’ aan de overzijde van de straat heeft een gietijzeren kruis met
priestergraven voor onder meer H.A.F. Plekenpol († 1869) en J. Karsten († 1890).
Verder staat er een H. Hartbeeld (1922).
Scholen. De zusters franciscanessen stichtten in 1895 de St.-Jozefschool voor
meisjes (gesloopt 1973). De in 1917 gebouwde R.K. St.-Martinusschool voor jongens
(Spierdijkerweg 110-112) kreeg in 1929 een uitbreiding met drie lokalen. Het in
zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerde voorm. R.K. zusterhuis (Spierdijkerweg
103) uit 1932 is nu een appartementengebouw.
De rentenierswoning Spierdijkerweg 119 is een middenganghuis uit circa 1890
met hoger opgetrokken middenrisaliet.
De Wilhelminahoeve (Spierdijkerweg 121) is een imposante stolpboerderij

Zuidermeer bij Spierdijk, R.K. O.L. Vrouwe van Lourdeskerk

met een hoger opgetrokken middenrisaliet voorzien van geblokte hoekpilasters. De
versierde schoorsteen is gedateerd ‘1898’.
De R.K. O.L. Vrouwe van Lourdeskerk van Zuidermeer (Zuidermeerweg 56),
ten noordoosten van Spierdijk, is een zaalkerk met kleine geveltoren en een smallere
ingangstravee voorzien van een uitbouw met Mariabeeld. Deze kerk werd in 1933-'34
naar een traditionalistisch ontwerp van N. Molenaar jr. gebouwd. De aan weerszijden
aangebouwde pastorie en kosterswoning, alsmede het brede plantsoen aan de
voorzijde, geven het geheel een schilderachtig aanzien.
Wogmeer. Dit langgerekte gehucht ten westen van Spierdijk ligt in de
Wogmeerpolder, die in 1608-'11 werd drooggelegd in opdracht van Jacob van
Duivenvoorde, ambachtsheer van Obdam en Hensbroek. Van de oorspronkelijke zes
poldermolens is slechts de poldermolen ‘Nieuw Leven’ (Molenpad 6; circa 1608)
overgebleven. Deze achtkantige binnenkruier heeft een met riet gedekte romp op
een met hout beklede voet. Interessante boerderijen zijn de stolpboerderij ‘Greta
Hoeve’ (Wogmeer 88; circa 1870, verbouwd 1915) en de in kalkzandsteen uitgevoerde
kop-rompboerderij Wogmeer 28 (1904).

Stompetoren

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

(gemeente Schermer)
Dorp, ontstaan na de droogmaking van de Schermer in 1635 op de kruising van de
Noordervaart met de Oterlekerweg. Dit oorspronkelijk Noordschermer genoemde
lintdorp dankt zijn huidige naam aan de 17de-eeuwse spitsloze kerktoren. Na de
Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de noordzijde enigszins uitgebreid.
De Herv. kerk (Noordervaart 122) is een eenbeukige kruiskerk met driezijdig
gesloten koor en een half-ingebouwde toren met balustrade. Deze in 1662-'63 in
gotische trant opgetrokken kerk heeft spitsboogvensters met bakstenen traceringen
en bij het transept tuitgevels met hoekvoluten. Een cartouche boven de toreningang
meldt het bouwjaar (1663). In de toren hangt een door Hendrick Wegewaert gegoten
klok (1604). Het door een houten tongewelf gedekte interieur bevat een preekstoel
en banken uit de bouwtijd en een door F.S. Naber gebouwd orgel (1862). Het kerkhof
heeft een toegangshek met gemetselde hekpijlers.
Wittenburg (Noordervaart 99). Dit op een omgracht terrein gelegen forse huis
met geblokte hoeklisenen en neorenaissance-details kwam in 1889 tot stand naar
ontwerp van J. Hille vóór een 19de-eeuwse stolpboerderij. In 1986-'87 is het verbouwd
tot raadhuis (S. Douma). Een ijzeren hek tussen geblokt gepleisterde hekpijlers met
het gemeentewapen markeert de toegang tot het terrein.
Woonhuizen. Het met hoger opgetrokken middenrisaliet uitgevoerde
middenganghuis Noordervaart 130 werd in 1884 gebouwd in neoclassicistische stijl.
Uit het begin van de 20ste eeuw dateren de in kalkzandsteen opgetrokken villa
Noordervaart 132 (circa 1905) en het in Nieuw Historiserende stijl uitgevoerde
herenhuis Noordervaart 73 (1908), dat oorspronkelijk diende als pastorie.
Bedrijfsgebouwen. Oorspronkelijk in gebruik als café annex woonhuis en nu als
garagebedrijf is het eenlaagspand Noordervaart 100 (circa 1885). Dit gebouw met
hoger opgetrokken middenrisaliet vertoont neorenaissance- en chaletstijl-details. Uit
dezelfde tijd dateert het met mansardedak en sierspant uitgevoerde diepe pand
Noordervaart 102, dat volgens het opschrift in marmoriet werd gebouwd als
hoefsmederij; later diende het als rijwielherstelplaats. Rond 1900 gebouwd is de
voorm. slagerij met woonhuis Noordervaart 96, waarvan de in gele strengperssteen
opgetrokken voorgevel het opschrift ‘vleeschhouwerij’ draagt. De zuivelfabriek
Neerlandia (Noordervaart 140) werd in 1917 opgericht.
Café-restaurant ‘Het Schermerwapen’, (Oterlekerweg 3-5) werd in 1925 gebouwd
als openbare lagere school met onderwijzerswoning.
Boerderijen. In de directe omgeving van Stompetoren en in het noordelijk deel
van de Schermerpolder liggen verschillende interessante stolpboerderijen. Van
oorsprong 17de-eeuws, maar gewijzigd in de 19de eeuw, is de stolpboerderij

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

497

Stompetoren, Herv. kerk

De Twaalf Apostelen (Noordervaart 17) met uitgebouwde koestal. De trapgevel aan
de voorzijde is versierd met natuurstenen banden, afdeklijsten en jaartalstenen (1641).
De in 18de-eeuwse vorm gerestaureerde stolpboerderij Het Bosch (Molenweg 1)
heeft een uitgebouwde koestal en middenvoor een brede klokvormige houten topgevel
met frontonbekroning. Op het erf staat een houten dienstwoning. De hoeve
Noordschermerdijk 4 bezit een 18de-eeuwse klokgevelpartij met natuurstenen
hoekvoluten.
Rond 1850 gebouwd zijn de hoeve Dijkzicht (Slingerdijk 2) met bakstenen
klokgevelpartij, de (later) gepleisterde Louise Hoeve (Lange Molenweg 9; 1844) met
tuitgevelpartij en de boerderij 't Hoekske (Noordschermerdijk 6) met uitgebouwde
koestal. De boerderij Lange Molenweg 28 (1871) heeft een gemetselde schoorsteen
en een vooruitstekende hogere middenpartij met rijk gesneden windveren. Andere
boerderijen

Stompetoren, Boerderij De Twaalf Apostelen

Stompetoren, Herenhuis Wittenburg

uit de tweede helft van de 19de eeuw zijn bijvoorbeeld de Paulina Hoeve (Korte
Molenweg 2; 1877), de hoeve Ursemmerweg 4 (circa 1880), de deels gepleisterde
boerderij De Hulst (Noordschermerdijk 5) en de hoeve Lange Molenweg 2 (1890).
De oorspronkelijk 18de-eeuwse stolpboerderij Korte Molenweg 16 kreeg rond 1890
een nieuwe gevel met kroonlijst en pilasters. Eind 19de eeuw gebouwd zijn verder
de stolpboerderijen Emerantiahoeve (Noordervaart 188; 1875), met gepleisterd
woongedeelte voorzien van een dakkapel met balkon, Noordervaart 52 (1872) met
uitgebouwde koestal, De Vriendschap (Noordervaart 51; 1881) met houten stalgedeelte
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en Moederswens (Noordervaart 119); de laatste drie hebben een hoger opgetrokken
middenrisaliet. Vroeg-20ste-eeuwse stolpboerderijen zijn Lange Molenweg 12 (1901),
met geblokte hoekpilasters en een decoratieve houten topgevelomlijsting, en De
Korenschoof (Noordervaart 43; 1904) met dakkapel. Afwijkend van vorm is
bijvoorbeeld de

Stompetoren, Noorderpolderhuis

boerderij Noordervaart 128, waar het gepleisterde eclectische woonhuis (1874) via
een tussenlid is verbonden met een afgeknotte stolpschuur. Ook afwijkend zijn de
boerderij Noordervaart 93 met dwars woonhuis (circa 1890) en stolpschuur, en de
hoeve Lange Molenweg 16 met vrijstaand middenganghuis (1891) en een jongere
schuur (1933). Voor de stolpschuur van de boerderij Noordervaart 111 staat een
apart woonhuis uit 1909 met siermetselwerk en torentje, genaamd ‘Domus cum
Turri’. Andere opvallende 20ste-eeuwse boerderijen zijn de uit 1909 daterende
langhuisboerderij Boomsvrucht (Noordervaart 194-196) met naastgelegen zomerhuis,
de boerderij Molenzicht (Rustenburgerweg 10), met vrijstaand woonhuis (circa 1915)
en een grote stolpschuur met uitgebouwde koestal (circa 1935), en de
traditionalistische stolpboerderij Ursummerweg 3 (circa 1920) met luiken en rieten
dak.
Het Noorderpolderhuis (Molendijk 11) ligt ten oosten van Stompetoren aan de
Schermerringvaart. Het lage hou-
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ten gedeelte met rijk gesneden ingangspartij (bovenlicht gepolychromeerd) werd
waarschijnlijk kort na de droogmaking van de Schermer (1635) gebouwd. In 1752
volgde de aanbouw van de hogere bakstenen vergaderzaal, voorzien van puntgevels
met houten voorschot. In de houten dakruiter hangt een door Mamees Frémy gegoten
klok (1681). Het interieur bevat een 18de-eeuwse marmeren hangschouw in Lodewijk
XV-stijl. In 1951-'53 heeft men het polderhuis onder leiding van Y. Kok gerestaureerd.
Op het via een gemetselde boogbrug toegankelijke terrein staat verder nog een voor
het onderhoud van de poldermolens gebouwde timmerschuur (de Noorderwerf).
Deze langgerekte houten schuur is in 1968 en 1994 nagenoeg geheel vernieuwd.
Poldermolens. Aan de westelijke dijk langs de Schermerringvaart staan de
bovenmolens E, G en de ondermolen K (Molendijk 6, 8 en 10) en aan de Noordervaart
vlak bij de ringvaart de ondermolens D, C en de poldermolen O (Noordervaart 2, 4
en 20). Deze met riet gedekte achtkantige grondzeilers zijn gebouwd rond 1634. In
de polder Schermer staan verder van hetzelfde type de molens (Noorder) D
(Noordervaart 49) en (Noorder) E (Noordervaart 105), gebouwd rond 1635, en de
poldermolen M (Molenweg 12).
Gemalen. Ten oosten van Stompetoren liggen de in 1926-'29 naar plannen van
W.C. en K. Wit met machinistenwoning uitgevoerde gemalen Emma (Molendijk 3)
en Wilhelmina (Molendijk 9). Het laatste is voorzien van twee pompen met
elektromotoren van de firma Stork.

Texel
(gemeente Texel)
Waddeneiland met een ovale structuur, waarvan de kern wordt gevormd door een
eindmorene van het landijs in de vorm van een maximaal vijftien meter hoge
keileembult: ‘De Hooge Berg’. Deze stuwwal ontstond in de voorlaatste ijstijd van
het Pleistoceen (het Saalien) en kreeg in de laatste ijstijd (het Weichselien) een laag
dekzand. Stormvloeden tussen de 4de en 8ste eeuw zorgden voor

Texel, Schapenboet

het ontstaan van het Marsdiep en de afscheiding van het vasteland. Na 1150 bleef
slechts de hogere keileemheuvel met de aangrenzende dekzandkoppen boven water:
‘Het Oude Land van Texel’. Tussen 1100 en 1300 ontstonden aan de westzijde jonge
duinen en groeide Texel uit tot drie eilanden: ‘Het Oude Land’, Oeghe (De Koog)
en - door een slenk gescheiden - het Eierland. Het dorp Het Westen, in de 13de eeuw
het belangrijkste dorp, stoof in de 14de eeuw onder (Westerduinen). De polder Waal
en Burg werd in 1436 bedijkt, overstroomde in 1532 en werd in 1617 herdijkt.
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Noordwaarts legde men in 1630 een zanddijk aan tussen De Koog en Eierland. Aan
de oostzijde kwamen in de 19de eeuw de polders Eierland (1835), De Eendracht
(1846, overstroomd 1953), Prins Hendrik (1847-'48) en Het Noorden (1876) tot
stand. De Waddendijk is rond 1987 op Deltahoogte gebracht. Texel wordt voor het
eerst genoemd in 772 en rond 960 voor het eerst vermeld als eiland. In 1289 werd
het gezag van de graaf van Holland aanvaard en in 1414 kreeg Texel enkele
handelsrechten van graaf Willem IV. Van de 16de tot de 18de eeuw was de rede van
Texel, ter plaatse van de Texelstroom aan de zuidoostzijde van het eiland, belangrijk
als verzamelplaats van handels- en oorlogsvloten. Hier werd (ijzerrijk) water
ingenomen, afkomstig uit de putten van het keileemgebied. In de nadagen van de
Tweede Wereldoorlog heeft Texel sterk geleden toen Georgische krijgsgevangenen,
die door Duitsers op het eiland te werk gesteld waren, in opstand kwamen. De Duitsers
reageerden fel. Deze gebeurtenis op 5 april 1945 wordt vaak aangeduid als de
Russenopstand. Texel werd pas op 20 mei 1945 door Canadese troepen bevrijd.
Het grasland van ‘Het Oude Land van Texel’ is bij uitstek de plaats van de Texelse
schapenteelt. In het midden van de 19de eeuw ontstond het schapenras ‘De Texelaar’,
dat niet zozeer om zijn wol of melk maar vooral om het lamsvlees werd gehouden.
Nadat het ‘overalweiden’ in de 16de eeuw was afgeschaft, kwamen er schapenweiden
met perceelsscheidingen in de vorm van ‘tuunwallen’, opgebouwd uit vier lagen met
ruitzoden van gras en vastgezet met palen. Binnen deze weiden bevinden zich veelal
drinkkolken en de voor Texel karakteristieke schapenboeten. Deze hebben stenen
muren en een met pannen (onder) en riet gedekt schilddak. Aan de oostzijde bevindt
zich een houten tuitgevel, waar van de wind af het hooi door een luik op de hooizolder
kon worden gestoken. Deze boeten kwamen al in de 18de eeuw voor, maar de ruim
zeventig nog bestaande exemplaren zijn voor het overgrote deel laat-19de-eeuws.
Goede voorbeelden zijn: Oude Dijkje 11, Ruijslaan 79a, Oosterendseweg 11b en 38,
Zuid Haffel 21, 41 en 44, Hoornderweg 2 en 42, Pontweg 79 en 116, Leemkuil 6 en
Veenselangweg 7.
De belangrijkste nederzettingen op Texel zijn: De Cocksdorp, De Koog, Den Burg,
Den Hoorn, Oostereind en Oudeschild. Zie hiervoor elders in dit boek.

Tuitjenhorn
(gemeente Harenkarspel)
Dijkdorp, waarvan de naam 't Utingehorn staat voor een spits toelopend stuk land
bij de hoek van een dijk. De bebouwing aan de Kerkbuurt - waar de kerk is verdwenen
- werd in de 19de eeuw overvleugeld door die langs de Dorpsstraat. Na de Tweede
wereldoorlog is het dorp aan de zuidoostelijke zijde uitgebreid.
De R.K. St.-Jacobus de Meerderekerk (Dorpsstraat 41) is
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Tuitjenhorn, R.K. St.-Jacobus de Meerderekerk

een basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een ingebouwde toren met
naaldspits. In 1857-59 verrees een eenbeukige neogotische kerk naar ontwerp van
Th. Molkenboer, waarbij een toren uit 1810 werd ingebouwd. In 1925 kreeg het schip
lage zijbeuken naar plannen van C. Estourgie. De in 1978 gerestaureerde kerk bevat
een rijk gesneden hoofdaltaar, preekstoel, kruiswegstaties en een communiebank
(alle circa 1860) en een Ypma-orgel (1875). De forse pastorie (Dorpsstraat 39; 1859)
is ook ontworpen door Molkenboer.
Scholen. De voorm. openbare lagere school (Kerkbuurt 24) is een later ingrijpend
verbouwde drieklassige gangschool uit 1868. De voorm. R.K. lagere school
Dorpsstraat 37, een vierklassige middengangschool uit 1910, dient nu als dorpshuis
en is in 1940 vervangen door de traditionalistische R.K. lagere St.-Barbaraschool
(Dorpsstraat 35).
Boerderijen. De boerderij Dorpsstraat 18 (circa 1900) bestaat uit een stolpschuur
met een ervoor gebouwd middenganghuis. Naast de tuinderswoning Dorpsstraat 6
staat een koolschuur met mansardedak (beide circa 1925).

Twisk, Dorp vanuit het noordoosten

Twisk
(gemeente Noorder-Koggenland)
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Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning op de kreekrug die van Abbekerk
naar Medemblik loopt. Het dorp wordt in 1311 voor het eerst vermeld en kreeg in
1414 als onderdeel van de ‘Stede Abbekerk’ (Abbekerk, Twisk, Midwoud en
Lambertschaag) - louter bestuurstechnische - stadsrechten. Het Bennemeer aan de
zuidwestzijde werd in 1633-'43 drooggemalen. Door de goede weidegronden
ontstonden rijke boerderijen. Omdat de verkaveling niet loodrecht op de ontginningsas
staat, zijn ook boerderijen en de woonhuizen schuin geplaatst ten opzichte van de
weg. Op een kleine naoorlogse woonwijk na, heeft er zich geen komvorming
voorgedaan in dit lintdorp. Twisk is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Dorpsweg 121) is een langgerekte eenbeukige kerk met vijfzijdig
gesloten koor en een toren van drie geledingen met balustrade en achtkantige
gemetselde spits. Het vermoedelijk laat-14de-eeuwse gotische schip is deels
opgetrokken met gele kloostermoppen (noordzijde). De laat-gotische toren met slanke
geprofileerde spitsboognissen verrees in de tweede helft van de 15de eeuw en bevat
een door Geert van Wou en Johannes Schonenborch gegoten klok (1521). Begin
16de eeuw werd de oostelijke helft van het schip verhoogd en verlengd met een
nieuw koor onder één doorlopende kap met houten tongewelf. Het westelijke deel
van het schip heeft men in de 18de eeuw tot consistoriekamer verbouwd. Een reparatie
en bepleistering volgden in 1850. De toren is gerestaureerd in 1934-'36 (D. Saal) en
bij een restauratie in 1976-'81 (J. Schipper) is de kerk ontpleisterd.
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Twisk, Doopsgez. Vermaning (1993)

Het interieur wordt gedekt door een 16de-eeuws houten tongewelf met trekbalken,
waarvan de in 1850 omtimmerde korbeelstellen zijn verwijderd bij de restauratie
rond 1980. Verder heeft men toen acht - lange tijd in het Rijksmuseum ondergebrachte
- gebrandschilderde vensters met cartouches in kwabornamentvormen (1696)
herplaatst. Tot de inventaris behoren een preekstoel (1731) met gesneden
voorstellingen van de vier evangelisten, een doophek met een houten en een koperen
lessenaar (1731 en 1763) en een door E. Leichel gebouwd orgel (1890).
De voorm. pastorie (Dorpsweg 120) is een rijk eclectisch middenganghuis uit
1878 met een hoger opgaand middenrisaliet

Twisk, Woon- en winkelpand Dorpsweg 94

voorzien van een balkon op zuiltjes.
De Doopsgez. vermaning (Dorpsweg 149) is een zaalkerk met dakruiter, gebouwd
in 1867 met hoekpilasters en eclectische details (wenkbrauwen).
Het voorm. raadhuis (Dorpsweg 87) werd in 1889 gebouwd door G. Dammes als
bewaarschool en woning. In 1910 volgde de verbouwing tot raadhuis met
veldwachterswoning. Van 1963 tot 1979 is het gehele pand als raadhuis gebruikt.
Woonhuizen. De met houten voorschot uitgevoerde diepe eenlaagspanden
Dorpsweg 68 en 72 stammen mogelijk nog uit de 17de eeuw. Een zelfde datering
hebben de grotendeels in hout uitgevoerde L-vormige huizen Dorpsweg 201 en 115.
Het laatstgenoemde heeft een houten voorschot met geschulpte windveren, zoals die
ook zichtbaar zijn bij het diepe pand met haakse aanbouw Dorpsweg 173-174. Binnen
bevindt zich hier een houtskelet met geprofileerde korbelen. Voorbeelden van
rentenierswoningen in de vorm van eclectisch gedecoreerde middenganghuizen met
verhoogd middenrisaliet en balkon zijn Dorpsweg 114 (circa 1860; wenkbrauwen)
en Westeinde 13 (circa 1870). Uit 1881 dateert de voorm. onderwijzerswoning
Dorpsweg 90 van de verdwenen openbare lagere school. De Essenburg (Dorpsweg
50) is een neorenaissance-pand uit circa 1905 met details in kalkzandsteen. Het diepe
pand Dorpsweg 94 heeft rond 1915 een winkelpui gekregen.
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Boerderijen. In Twisk is de ontwikkeling van de stolpboerderij goed te volgen.

Twisk, Boerderij Dorpsweg 79

Een midden-17de-eeuwse schoudergevel met vlechtingen heeft het uitgebouwde
voorhuis van de stolpboerderij Dorpsweg 79. De deels uit hout opgetrokken stolp
erachter is mogelijk 18de-eeuws, net als de omlijste doôdeur. Het bakstenen voorhuis
van de stolpboerderij Dorpsweg 69 (gerestaureerd 1942) dateert gezien de geblokte
ontlastingbogen uit circa 1615. De datering ‘1715’ slaat op de verbouwing tot tuitgevel
met fronton en hoekvoluten in Lodewijk XIV-stijl. De voorkamer heeft een
maniëristische betimmering met ionische deuromlijsting (circa 1615) en een
achterkamer met Lodewijk XV-betimmering (circa 1770). De Lindenhoeve (Dorpsweg
52) is een stolpboerderij uit circa 1700 met terugliggende darsdeuren en een voorhuis
met houten voorschot aan de linkerzijde. In de eerste helft van de 19de eeuw is de
boerderij verbouwd. De stolpboerderij Dorpsweg 80 heeft bij het rechts geplaatste
voorhuis een 18de-eeuwse houten klokgevel. Vergelijkbaar hiermee is Dorpsweg
108, maar dan met een stenen klokgevel met hoekvoluten bij het voorhuis. De gevel
bevat de jaartalstenen ‘1735’ en ‘1797’. De later versoberde klokgevel met
hoekvoluten van het uitgebouwde voorhuis van de stolpboerderij Dorpsweg 111 is
gedateerd ‘1746’ (jaartalsteen). De darsdeuren zijn versierd met een geschulpte rand.
Terugliggende darsdeuren en een vooruitstekend voorhuis met houten voorschot
hebben de - mogelijk met gebruik
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Twisk, Boerderij Dorpsweg 108

van oudere onderdelen - begin 19de eeuw tot stand gekomen stolpboerderijen
Dorpsweg 96 (inwendig geprofileerde korbelen), Olga Hoeve (Dorpsweg 169) en
Hornderweg 14.
Uitgebouwde voorhuizen hebben ook de stolpboerderijen Dorpsweg 84 (circa
1860) en Westeinde 4 (1864). Bij de laatstgenoemde heeft men in de klokgevel
18de-eeuwse elementen hergebruikt. Vanaf circa 1870 worden de darsdeuren aan de
achterzijde geplaatst en worden aan de voorzijde regelmatig twee deuren gemaakt
(ingang en doodeur). Een voorbeeld hiervan is de houten stolpboerderij Dorpsweg
154 (circa 1870) met spiegel. Ook de eclectische stolpboerderij Dorpsweg 118 is
voorzien van een spiegel. De sierlijk gemetselde schoorsteen meldt het bouwjaar
1885 en de jaartalsteen ‘1630’ is afkomstig van een voorganger. De stolpboerderij
Dorpsweg 182 met 18de-eeuws aandoende houten middenhalsgevel is met rode
pannen gedateerd ‘1886’. Het middengedeelte van de stolpboerderijen Dorpsweg
153 (circa 1890) en Dorpsweg 51 (1893) is uitgebouwd als een hoger opgetrokken
middenrisaliet. De laatstgenoemde boerderij heeft rond 1910 een serre gekregen.
Naast stolpboerderijen komen ook koprompboerderijen voor met als woongedeelte
een eclectisch middenganghuis. Dit is te zien bij de aan elkaar verwante boerderijen
Dorpsweg 78 (1873) en Dorpsweg 56 (1878). Vrij vóór de stolpschuur staat het
eclectische middenganghuis van Dorpsweg 82 (circa 1870). In vorm verwant, maar
uitgevoerd met chaletstijl- en kalkzandsteendetails, is Dorpsweg 119 (circa 1905).
Een opvallend sierspant heeft het voorhuis van de kop-rompboerderij Dorpsweg 177.
Het villa-achtige woonhuis van Dorpsweg 159 (circa 1910) is voorzien van
jugendstil-details en het voorhuis van de stolpboerderij Dorpsweg 44 (circa 1930)
vertoont expressionistische details.
Het voorm. station (Westeinde 3) werd in 1886 gebouwd voor de
Locaalspoorwegmaatschappij ‘Hollands Noorderkwartier’ aan de lijn
Hoorn-Medemblik. Het door A.J. Krieger ontworpen langwerpige eenlaagspand
heeft een vrijstaand toiletgebouwtje.

Uitgeest
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als geestnederzetting op een strandwal nabij de
overgang met het nattere veengebied. De oudste bebouwing verdween in de 14de
eeuw door het oprukken van het natte veen. Vanaf begin 15de eeuw bestond Uitgeest
uit een viertal buurten, te weten de Kerkbuurt, Westergeest en - buiten de dorpskom
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- Assum (zuid) en Dorregeest (noord). De bebouwing concentreerde zich in de 19de
eeuw rond de kerk en er kwamen lintbebouwingen langs de parallel aan elkaar gelegen
Westergeest/Langebuurt, Middelweg en Hogeweg. Door de aanleg van het spoor
(1867-'69) groeide het dorp zuidwaarts naar het station. Na de Tweede Wereldoorlog
is Uitgeest ten westen van de Geesterweg uitgebreid en door de aanleg van een
woonwijk aan de zuidzijde (circa 1995) grenst Uitgeest nu aan Heemskerk.
De Herv. kerk (Kerkbuurt 1), oorspronkelijk gewijd aan Maria Geboorte, is een
kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van vijf geledingen met ingesnoerde
gemetselde spits. Van de begin 14de eeuw opgetrokken eenbeukige kruiskerk resteren
delen van de kopse muren van het dwarsschip, evenals een gedeelte van de westgevel.
De laatromaanse toren verrees eerste helft 14de

Uitgeest, Herv. kerk, plattegrond
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Uitgeest, Raadhuis Kerkbuurt 3

eeuw. Het schip kreeg eind 15de eeuw de huidige breedte en rond 1500 bouwde men
het laat-gotische koor. Het zuidportaal met trapgevel dateert van 1635. In de toren
hangt een door Francois en Pieter Hemony gegoten klok (1650). De gemetselde
torenspits werd in 1726 vernieuwd. De kerk is gerestaureerd in 1925-'26 (Tj. Kuipers)
en in 1977-'79. Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. De smalle
zijbeuken in de kerk zijn ontstaan door het aanbrengen van zuilen en scheibogen in
1635 (zuidzijde) en 1906 (noordzijde) en zijn voorzien van dwarse houten
steekkappen. Tot de inventaris behoren een preekstoel en doophek (beide eind 17de
eeuw) en een orgel van P. Flaes (1869). De vloer bevat laat-16de- en 17de-eeuwse
zerken.
De voorm. pastorie (Castricummerweg 2-4) stamt uit 1659 en is een U-vormig
gebouw voorzien van houten topgevels met geschulpte windveren.
De R.K. O.L. Vrouwe Geboortekerk (Langebuurt 35) is een pseudobasilicale
kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor met zijkapellen en een half-ingebouwde toren
van drie geledingen met ingesnoerde naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in
1882-'84 naar ontwerp van E.J. Margry en verving een kerk uit 1832. Naast de toren
staat een rechthoekige doopkapel. De kerk is gerestaureerd in 1974-'75. De
neogotische inventarisdelen zijn gemaakt door atelier Margry en er is een Adema-orgel
uit 1898. De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door F. Nicolas.
Het in 1872 opengestelde kerkhof achter de kerk heeft een kleine neogotische
kapel en een priestergrafkelder uit 1874. De pastorie (Langebuurt 37) is een in 1884
in neorenaisssance-vormen gebouwde villa naar ontwerp van Margry.
Raadhuizen. Het oude raadhuis Kerkbuurt 3 werd in 1684 als rechthuis gebouwd
met een bergplaats voor brandspuiten in het souterrain en een raadzaal op de bel-etage,
bereikbaar via een buitentrap met bordes. Het sobere gebouw is rond 1960 ontpleisterd
en onder leiding van Y. Kok ingrijpend gerestaureerd naar een mogelijke 17de-eeuwse
situatie. Als raadhuis dient sinds 1917 het in rijke neorenaissance-stijl uitgevoerde
herenhuis Middelweg 28 (circa 1890, uitgebreid 1976).
Het voorm. postkantoor met directeurswoning (Middelweg 77-79) is een tweelaags
pand met topgevelpartij, gebouwd in 1906 naar een ontwerp van het bureau van
rijksbouwmeester C.H. Peters.
Scholen. De voorm. dorpsschool met aangebouwde onderwijzerswoning
(Bonkenburg 2-4) stamt uit 1837 en kreeg in 1847 een tweede klaslokaal. In 1873
bouwde men een nieuwe zesklassige openbare lagere school (Hogeweg 8) met
gymnastieklokaal. Dit gebouw met gesausde gevels dient nu als kantoor
gemeentewerken en bibliotheek. De R.K lagere St.-Jozefschool (Langebuurt 35) werd
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in 1912 gebouwd als vierklassige school. De aangebouwde kleuterschool heeft men
in 1921 (tegeltableau) vervangen door een tweelaags schoolgebouw (in 2004
verbouwd tot appartementen). Rond 1935 is aan de achterzijde toegevoegd de R.K.
lagere Mariaschool voor meisjes, een tweelaags schoolgebouw met acht klaslokalen.
Woonhuizen. Het mogelijk 17de-eeuwse huis De Swaen (Schevelstraat 1) heeft
bij de restauratie in 1978 het huidige aanzicht gekregen met trapgevel, houten zijgevel
en lagere aanbouwen. Uit de 17de eeuw stammen ook Meldijk 19 met 18de-eeuwse
aanbouw (nr. 17) en houten voorschot, en Middelweg 65 met aangebouwde houten
schuur (nr. 63). Het 17de-eeuwse diepe huis Meldijk 21 kreeg rond 1870 een
ingezwenkte lijstgevel met brede kroonlijst en omlijste ingangspartij.
Voorbeelden van herenhuizen zijn De Artzenijhoff (Middelweg 34), gebouwd in
1867 in sobere eclectische stijl, en Middelweg 37 uit 1882. Karakteristieke
voorbeelden van laat-19de-eeuwse middenganghuizen zijn Middelweg 42-44 (1889),
Middelweg 85 (gepleisterd) en Langebuurt 36 (1896) met gepleisterde hoeklisenen
en geprofileerde vensteromlijstingen. Uit dezelfde tijd dateren de dubbele woning
Middelweg 103-105 en het pand Langebuurt 39 (1892), beide uitgevoerd met geblokt
gepleisterde hoeklisenen. Rond 1910 gebouwd zijn Middelweg 59 met rijk sierspant
en het dubbele huis Middelweg 67-69 met gepleisterde topgevels. Het
woningbouwcomplex het Rooie Dorp (Middelweg, Burg. Van Lithstraat e.o.) kwam
in 1921 tot stand (gerestaureerd 2003).
Boerderijen. In en rond Uitgeest liggen diverse karakteristieke boerderijen. De
mogelijk 17de-eeuwse boerderij Westergeest 21 heeft een stolpschuur achter een
smal woongedeelte. Jongere stolpboerderijen zijn Valbrug (Geesterweg 24; 1857,
gerestaureerd 1978) en de boerderij Waardenburg (Hogeweg 10; circa 1870) met op
het timpaan van het middenrisaliet een stucwerkdecoratie met wapenschild. De
boerderij Loet 2 werd in 1881 gebouwd in neorenaissance-stijl met kroonlijst en
pilasters. De in 1880 voor H. Albrink gebouwde boerderij De Bisschop (Uitgeesterweg
27) heeft een verlengde stolp met eclectische details op de voorgevel.
Poldermolens. Van de vijf molens die de Polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek
bemaalden resteert alleen de Tweede Broekermolen (Lagendijk 8), een met riet
gedekte achtkantige grondzeiler uit 1631. Van hetzelfde type is de molen De Kat
(Limmerweg 2), gebouwd in 1842 als houtzaagmolen (‘Ons Genoegen’) te
Alblasserdam en in 1973 overgebracht ter vervanging van de afgebrande poldermolen
‘De Kat’ uit 1889. Molen De Dog (Geesterweg 22) bemaalde de Castricummerpolder
en de Dorregeestermolen (Klein Dorregeest 2) de Dorregeesterpolder. Deze met riet
gedekte achtkantige grondzeilers werden in 1896 gebouwd nadat hun
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voorgangers gelijktijdig door brand na blikseminslag verloren waren gegaan.
Gemalen. Het voorm. stoomgemaal Meldijk 54, gebouwd in 1874 naar plannen
van W.C. en K. de Wit, kreeg in 1925 een elektromotor. Het sobere neoclassicistische
machinegebouw met gietijzeren rondboogvensters dient deels als atelier. Bij het
gemaal ligt een van oorsprong laat-middeleeuwse sluis als verbinding tussen het
Binnenmeer en het Uitgeestermeer. Deze sluis met houten puntdeuren is in 1950
verbreed en voorzien van een ijzeren ophaalbrug. Het voorm. stoomgemaal Limmen
(Fielkerweg 4) werd in 1879 gebouwd op de plaats van de Zuidermolen, die samen
met de Noordermolen bij Akersloot de Polder Groot-Limmen bemaalde. In 1919
heeft men de stoommachine vervangen door een elektromotor. Het machinegebouw
met tuitgevels is versierd met een getrapt boogfries en lisenen in gele baksteen.
De stokkenfabriek ‘Afra’ (Meldijk 23) werd gesticht in 1804, maar het huidige
langgerekte gebouw is uit 1911. Op het terrein staan verder een fabrieksschoorsteen,
diverse loodsen en een dienstwoning (Meldijk 23b; 1941).
Het station (Ziendervaart ong.) is in 1990 gebouwd naar een ontwerp van J. Bak.
Vlakbij staan twee forse trafohuizen, gebouwd in 1931 toen de spoorlijn
geëlektrificeerd werd.
De grenspaal (Fielkerweg ong.), ten noorden van Uitgeest bij het gehucht Klein
Dorregeest, is een 18de-eeuwse hardstenen paal met de opschriften ‘Akersloot’ en
‘Uytgeest’.

Uithoorn
Dorp, ontstaan bij een oversteekplaats in de Amstel en oorspronkelijk behorend tot
de heerlijkheid Mijdrecht. Rond 1498 werd Uithoorn een zelfstandig gerecht en in
de 17de eeuw groeide het uit tot een marktplaats, onder meer door de ligging aan de
Amstel en door inpolderingen in de omgeving (1630-'40). In 1672 werd tegen de
Fransen de schans aangelegd. Dit had een lintvormige uitbreiding langs de rivier tot
gevolg. Na een brand in 1781 werd het dorpsdeel ‘De Schans’ grotendeels herbouwd.
Tot 1915 vond verdere verdichting van de bebouwing plaats. In samenhang met de
aanleg van de spoorlijn Aalsmeer-Nieuwersluis (circa 1915) en de Provincialeweg
(N201; 1938) groeide het dorp aan de noordzijde enigszins uit. Na de Tweede
Wereldoorlog is Uithoorn uitgebreid aan de noordzijde (wijken Thamerdal en
Zijdelwaard) en de westzijde (Legmeer).
De (Herv.) Thamerkerk (Amsteldijk Noord 1) is een aan de korte zijden driezijdig
gesloten zaalkerk met dorische ingangspartij. In het opengewerkte koepeltorentje
(vernieuwd 1974) hangt een door François Hemony gegoten klok (1659). Deze kerk
werd in 1935 gebouwd naar ontwerp van L. van Heusden en verving een kerk uit
1662. Het door H. Knipscheer gebouwde orgel (1836) is voorzien van een kast met
beelden door C.L.L.W. van IJsendijk en S. Willeumier.
Op het kerkhof bevinden zich de omhekte grafkelder van J. de Jong († 1838) en
een stèle voor Dr. J.C.P. Eeftinck († 1906). De voorm. pastorie (Amsteldijk Noord
32) is een neoclassicistisch tweelaags pand uit 1882 met gepleisterde hoekpilasters
en middenrisaliet. Naar een ontwerp met expressionistische details van kerkvoogd
D. Verwoerd kwam in 1932 de Chr. lagere school ‘De Morgenster’ (De Visserlaan
2-6) tot stand als een drieklassige school annex wijkgebouw met onderwijzers- en
kosterswoning.
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De R.K. St.-Joannes Onthoofdingkerk (Schans 14) is een driebeukige basilicale
kerk met aan de voorzijde twee torens van vijf geledingen met frontalen en vierzijdige
spitsen. Deze neoromaanse kerk met roosvensters en rondboogfriezen verrees in
1866-'67 naar ontwerp van H.J. van den Brink ter plaatse van een schuilkerk uit 1782.
De torens werden pas in 1884 voltooid. In 1962 heeft men de koorpartij vernieuwd
en een portaal aangebouwd naar plannen van J. de Groot. De kerk bevat een
Maarschalkerweerd-orgel (1897).
Het parochiehuis (Schans 15) werd in de 19de eeuw gebouwd als woonhuis en in
1874 door het R.K. armenbestuur gekocht om er een school met onderwijzerswoning
in te vestigen. In 1920 kwam het in gebruik als parochiehuis en kosterswoning. De
pastorie (Schans 16; circa 1920) is een door H. van der Zijden ontworpen villa-achtig
pand.
Overige kerken. Een kerkzaal onder hoog zadeldak heeft de Geref. kerk ‘De
Schutse’ (De Merodelaan 1; 1964, G.Th. Rietveld, J.F.H. van Dillen en J. van Tricht).
De in functionalistische stijl ontworpen R.K. H. Sacramentskerk (Potgieterplein 4;
1965-'66, H.L. Koene) is voorzien van een opengewerkte klokkentoren.
Het voorm. rechthuis annex herberg (Schans 32) is een 17de-eeuws tweelaags
pand dat oorspronkelijk diende als schoutenhuis. Nadat het in 1672 als kazerne was
gebruikt, volgde herbouw in 1677 en opnieuw na een brand in 1781. Van 1824 tot
1914 zetelde de gemeenteraad op de verdieping (aparte ingang vanaf 1892) van het
toenmalige logement en koffiehuis ‘De Vergulde Ster’. Nu is het gebouw geheel als
hotel in gebruik.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 2), bestaande uit drie bouwdelen met zadeldaken
en een ingangspartij met stoep, kwam in 1936 tot stand naar een traditionalistisch
ontwerp van M.J. Granpré Molière, P. Verhagen en A.J.Th. Kok.
Woonhuizen. Tot de oudere bebouwing behoren de laat-18de-eeuwse dwarse
eenlaagspanden Schans 17-21, het herenhuis Schans 25 (circa 1820) en het in 1851
voor M.J. Kiebert gebouwde dwarse huis Sjalom (Dorpsstraat 36a) met verhoogd
middengedeelte en neogotisch voorportaal. Uit het begin van de 20ste eeuw dateren
het dubbelhuis Thamerlaan 2 (circa 1905) met eenvoudige neoclassicistische
deurpartijen, het huis Amsteldijk Noord 27-28 (1909) met tuitgevel voorzien van
zijvoluten en driepasnis, en de eenvoudige burgerwoningen Thamerlaan 15-16 en
Amstelstraat 20-22 (alle circa 1910). Expressionistische details vertonen de
arbeiderswoningen Burg. Van Mechelenstraat 23-33 (circa 1920) en
zakelijk-expressionistisch van vorm zijn de rond 1925 gebouwde villa's Thamerlaan
27, Amsteldijk Noord 26 en de Weyde Blik (Amsteldijk Noord 32A). Het nu als café
dienende winkelpand Wilhelminakade 5 heeft een traditionalistische klokgevel (circa
1945).
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Uithoorn, Woonhuis Sjalom

Het hotel ‘Hengelsport’ (Zijdelveld 55), een tweelaags zakelijk-expressionistisch
pand, werd rond 1923 gebouwd.
Bedrijfsgebouwen. Rond 1950 gebouwd is de voorm. conservenfabriek van de
‘Uithoornse Bacon en Conservenfabrieken’ (P. Steenkampweg 1). Het kantoor van
‘Cindu International’ (Amsteldijk Noord 35) dateert uit circa 1965. Sinds 1922 wordt
hier - oorspronkelijk door de Nederlandse Teer en Asfalt Industrie - ruwe steenkoolteer
verwerkt tot naftaline, carbolineum en asfalt.
Het voorm. station (Stationsstraat 41), een tweelaags pand met lagere aanbouwen
en een erker, werd in 1911-'12 gebouwd voor de Hollandsche Electrische
Spoorweg-Maatschappij aan de lijn Aalsmeer-Nieuwersluis. Na de sluiting van het
station in 1936 volgde de verbouwing tot woningen. Vóór 1923 werd aan de voorzijde
een vestibule aangebouwd (balkon 1948) en later zijn de gevels aan de straatzijde
gepleisterd. Het tegeltableau met stationsnaam is van de firma Westraven. Bij het
complex behoort een voorm. toiletgebouw.
Bruggen. De voorm. spoorbrug over de Amstel (bij Wilhelminakade ong.) kwam
in 1912 tot stand met een draaibrug en een vaste brug. Tot 1987 heeft de spoorbrug
als zodanig dienstgedaan, maar nu wordt ze gebruikt voor de snelbusverbinding. De
Prinses Irenebrug over de Amstel (bij Schans ong.) is een basculebrug met
brugwachterhuisje uit 1939.
Het voorm. fort aan de Drecht (Grevelingen ong.) is een omgracht fort van de
Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van twee accessen (Drecht en
Kromme Mijdrecht). Het in 1885 opgeworpen aardwerk kreeg in 1911 een langgerekt
en geknikt bomvrij hoofdgebouw en een los staande pantserkazemat. Bij het fort
staat een houten genieloods.

Ursem
(gemeente Wester-Koggenland)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning. De oorspronkelijk bij de kerk
gelegen nederzetting verplaatste zich later zuidwaarts naar de Westfriese Omringdijk
(Walingsdijk). Na de Tweede Wereldoorlog is het tussenliggende gebied bebouwd.
De Herv. kerk (Kerkpad 4) is een zaalkerk met blokbepleistering, lisenen en
rondboogvensters. In de houten dakruiter boven de voorgevel hangt een door Johan
Nicolaas Derck gegoten klok (1733). Deze neoclassicistische kerk kwam in 1846-'47
tot stand naar ontwerp van E. de Kruyff ter vervanging van een kerk uit 1659. Het
interieur bevat een door M. Maarschalkerweerd gebouwd orgel (1894) met
neo-Lodewijk XVI-kast.
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De pastorie (Kerkpad 1; 1859, H. Linse) heeft een hoger opgetrokken
middenrisaliet en een met Oegstgeester pannen belegd dak.
De R.K. St.-Bavokerk (Noorddijkerweg

Ursem, Dijkwoning Walingsdijk 10

1) is een bescheiden driebeukige kerk met driezijdig gesloten apsis, ingangsportaal
en een slanke toren. Deze kerk werd in 1920-'21 gebouwd naar een ontwerp met
rationalistische details van A.J. Kropholler en verving een kerk uit 1856. Binnen zijn
de muren en het koorgewelf rijk beschilderd. Het hoofdaltaar en de preekstoel met
gemetselde kuip dateren uit de bouwtijd. Vóór de kerk staat een opvallend sierlijke
gedenksteen voor J. Ruyter († 1944).
De stolpboerderij Noorddijkerweg 11 werd mogelijk gebouwd rond 1800 en
heeft middenvoor een houten klokgevel. De buitenmuren zijn in de tweede helft van
de 19de eeuw vernieuwd.
De houten dijkwoning Walingsdijk 10 is een dwars geplaatst pand uit circa 1850
met platte Friese dakpannen.
Het voorm. stoomgemaal ‘De Ruyter’ (Drechterlandsedijk 26) werd in 1878
gebouwd en rond 1930 van zijn schoorsteenpijp ontdaan.

Velsen
Dorp, ontstaan in de 8ste eeuw bij een door Willibrord gestichte kerk en oorspronkelijk
gelegen aan het Wijkermeer. De Romeinen hadden hier in de 1ste eeuw na Chr. al
een nederzetting met vlootbasis. In de 17de eeuw stichtten Amsterdamse patriciërs
nabij het dorp een reeks buitenplaatsen. Tijdens de aanleg van het Noordzee Kanaal
(1865-'76) werd het Wijkermeer ingepolderd en
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Velsen vanuit het zuidwesten

kwam Velsen op de zuidoever van het kanaal te liggen. Tot de opening van de
Velsertunnel (1957) zorgde een veerpont voor de verbinding met het afgesneden
Velsen-Noord. Door de verbredingen van het kanaal tussen 1905 en 1969 zijn telkens
delen van het oude dorp verdwenen. Het resterende deel is een beschermd
dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Kerkplein 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Paulus en later aan
St. Engelmundus, is een éénbeukige kerk voorzien van een toren met tentdak. Van
het 12de-eeuwse romaanse schip resteert het tufstenen gedeelte van de noordgevel
met drie dichtgemetselde rondboogvensters. De tufstenen toren verrees rond 1200
en werd waarschijnlijk in de 14de eeuw verhoogd met een bakstenen verdieping.
Het bovenste deel van de toren is voorzien van spaarvelden met lisenen en
rondboogfriezen. Het huidige tentdak dateert van 1887. De toren bevat een klok uit
1687 en een door Cyprianus Crans gegoten klok (1745). Bij de toren bevindt zich
een 12de-eeuwse kalkstenen reliëfsteen.
De kerk werd eind 16de eeuw herbouwd nadat ze door de Spanjaarden in 1573
was verwoest. Het oude koor en de 15de-eeuwse zuidbeuk (dichtgemetselde
scheibogen) heeft men toen niet meer herbouwd. In 1773 werd het schip in baksteen
verlengd en uit de 18de eeuw stamt ook de Watervliet- of Corverkapel (noordzijde
schip). Bij een kerkrestauratie in 1966-'69 is de huidige consistoriekamer (zuidzijde)
gebouwd. Verder zijn toen restanten van de Brederodegrafkapel aangetroffen.
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Velsen, Landhuis Beeckestein (1998)

Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf en is voorzien van galerijen.
De oostgalerij toont fragmenten van een beschildering uit 1773. De westgalerij werd
in 1769 door Jacob Gaykema gebouwd als zitplaats voor weeskinderen. Uit de
Brederodekapel komt de gebeeldhouwde grafzerk voor Willem van Brederode (†
1316) en zijn echtgenote Elsbee van Kleef. Op het kerkhof liggen enkele
laat-19de-eeuwse graven van Engelsen die hebben meegewerkt aan de aanleg van
het Noordzee Kanaal.
Het voorm. wees- en armenhuis (Torenstraat 2), gebouwd in 1767-'69 naar plannen
van Jacob Gaykema, is een L-vormig herenhuis met licht vooruitstekende middenpartij
en een omlijste ingangspartij. Sinds 1967 dient het gebouw deels als onderdak voor
een vrijmetselaarsloge.
Het voorm. raadhuis (Torenstraat 5-7) werd rond 1640 gebouwd als rechthuis en
later verschillende keren verbouwd. Uit 1907 dateert de huidige voorgevel in rijke
neorenaissance-stijl met vooruitstekende ingangspartij en balkon. Aan de oostzijde
heeft men in 1926 een vleugel in dezelfde stijl toegevoegd. Vlakbij staat het voorm.
cachot (Middendorpstraat 8), een klein bakstenen gebouwtje uit 1926.
Scholen. De voorm. bewaarschool (Kerkplein 5) is een T-vormig neoclassicistisch
pand uit 1860, gebouwd op initiatief van jkr. W. Boreel van Hogelanden en W.H.C.
Bohlen. In sobere expressionistische stijl verrees het gymnasium ‘Felisenum’ (Van
Hogendorplaan 2) uit circa 1925. Aan deze school met gymnastieklokaal is omstreeks
1955 een tweelaagse vleugel in traditionalistische vormen toegevoegd.
Beeckestein (Rijksweg 136). Dit van oorsprong laat-middeleeuwse huis kreeg in
1522 de huidige naam naar Jan van Beeckesteijn uit Haarlem. Jan Trip jr. - zoon van
de Amsterdamse burgemeester Jan Trip - liet het deels onderkelderde tweelaagse
huis in 1716-'21 voorzien van een nieuwe voorgevel met beeldhouwwerk van Ignatius
van Logteren. Het middenrisaliet heeft een opzetstuk met uurwerk in Lodewijk
XIV-stijl en een ingangsomlijsting met ionische pilasters en het alliantiewapen van
de families Trip en Van Hoorn. Voor Jacob Jansz Boreel werden verbouwingen
uitgevoerd in 1747, 1757 en 1768, waarbij het huis werd vergroot met twee vlak
gedekte zijvleugels (voorzijde) en een achtervleugel. Het hoofdgebouw heeft een
opengewerkte klokkentoren. In de Tweede Wereldoorlog diende Beeckestein als
militair onderkomen en in 1959-'69 is het gerestaureerd en als museum ingericht.
Aan weerszijden van het voorplein staan twee wit geschilderde vroeg-18de-eeuwse
bouwhuizen. Achter beide bouwhuizen loopt een 18de-eeuwse slangenmuur. Het
padenstelsel van de tuin direct achter het huis en de rechthoekige vijver op de kruising
(1719) horen bij een vroeg-18de-eeuwse formele aanleg; de vakken hebben een
vroeg-landschappelijke invulling. In het verlengde daarvan ligt een landschappelijke
aanleg uit 1765-'72 naar plannen van Johan Georg Michael met assistentie van Johann
Heinrich Müntz. De beelden langs de laan in de as van het huis zijn afkomstig van
de voormalige buitenplaats Spaarnberg te Santpoort. Achter in de formele tuin ligt
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een 18de-eeuwse ijskelder (gerestaureerd 1973). Uit 1770 dateert de als tuinsieraad
gebouwde tuinmanswoning (P.C. Hooftlaan 93, Driehuis) in de vorm van een
neogotische kapel. De rond 1820 gesloopte tuinmuur met toegangshek en twee
speelhuisjes heeft men bij de laatste restauratie gereconstrueerd. Het huidige
smeedijzeren toegangshek is afkomstig van boerderij Vredeveld in Middenbeemster.
In het park staat verder een aantal bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.
Waterland (Rijksweg 116). Vanaf 1717 diende een boerenhofstede ter plaatse
als buitenverblijf. Onder leiding van Pieter de Swart liet de familie Trip in 1762-'66
het huidige buitenhuis bouwen, een wit gepleisterd blokvormig huis met souterrain,
pronkrisaliet en licht vooruitspringende hoekpartijen met geblokte hoeklisenen. Veel
interieuronderdelen in Lodewijk XV-stijl zijn behouden, waaronder het rijk
gedecoreerde trappenhuis met versieringen die verwijzen naar het buitenleven. De
Herenkamer bevat van elders afkomstige behangselschilderingen en drie ‘witjes’
van Jan Augustini. De antichambre is voorzien van grisaillebovendeurstukken en de
Zomerkamer heeft behang uit circa 1850.
Van de parkaanleg is een gedeelte eind 18de eeuw tot stand gekomen voor
Archibald Hope, naar een ontwerp in vroege landschapsstijl van Johan Georg Michael
(1781). Begin 20ste eeuw zijn naar plannen van L.A. Springer wijzigingen uitgevoerd.
In het park staan diverse 17de-en 18de-eeuwse tuinbeelden. Aan de westzijde ligt
een moestuin met bakstenen tuinmuur (waarschijnlijk 18de-eeuws), waarvan het
19de-eeuwse smeedijzeren toegangshek afkomstig is van een huis aan de Vecht.
Verder zijn er nog een ijskelder (1789), een 18de-eeuwse stalwoning met tweebeukig
achterhuis (Rijksweg 114; gerestaureerd 1993), een koetshuis (Rijksweg 112; 1904),
een tuinmanswoning (Rijksweg 118; 1913) en een portierswoning (Rijksweg 108;
1920).
Huis Velserbeek (Velserbeek 1). Dit van oorsprong 17de-eeuwse buitenhuis werd
na 1699 gewijzigd in opdracht van Hendrik Tersmitten en kreeg het huidige aanzicht
in 1781 voor bankier Johan Goll van Franckenstein. Het gepleisterde tweelaagse huis
met souterrain is toegankelijk via een hardstenen bordestrap. De vooruitspringende
rechtervleugel werd begin 19de eeuw aangebouwd.
De vroeg-landschappelijke parkaanleg kwam rond 1780 tot stand, mogelijk naar
ontwerp van Johan Georg Michael. Na aankoop door de gemeente in 1924 zijn
wijzigingen uitgevoerd naar plannen van L.A. Springer en volgde openstelling voor
het publiek. Het park bevat een laat-18de-eeuwse sierkluizenarij, een jeneverhuisje
(miniatuur boerenherberg) en een achtzijdige tuinkoepel in de vorm van een Chinese
tent. Verder zijn er een 19de-eeuwse oranjerie (nu
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theeschenkerij) en een achtzijdige houten muziektent (1926).
Woonhuizen. Een 17de-eeuwse oorsprong heeft het met trapgevel uitgevoerde
diepe huis Torenstraat 4. Voorbeelden van 18de-eeuwse huizen met tuitgevel en
toppilaster zijn Hoofdbuurtstraat 5 en Middendorpstraat 1. De meeste andere
18de-eeuwse panden hebben een eenvoudige (gepleisterde) tuitgevel, zoals
Hoofdbuurtstraat 3 en 8, Middendorpstraat 3 en Torenstraat 14 met aangrenzend
de lage woning Middendorpstraat 10. Het bij de kanaalverbreding verplaatste
tweelaagse huis Zuiderdorpstraat 4 is eveneens voorzien van tuitgevels. Het later
wit gepleisterde pand Meervlietstraat 34, met driezijdig uitgebouwde gevelpartij uit
de eerste helft van de 18de eeuw, is het woonhuis geweest van bouwmeester Jacob
Gaykema. In de erker bevindt zich een schoorsteen met Lodewijk XV-stucwerk en
verder is er nog een betimmering met een voorstelling van timmergereedschap. Rond
1735 zijn gebouwd Torenstraat 11 (gepleisterd) en het aangrenzende pand Torenstraat
17. Het neoclassicistische herenhuis Meervlietstraat 58 verrees in 1821.
Chaletstijl-details kregen de villa's Kerkesingel 1 (1888) en Meervlietstraat 71 (circa
1905).
Horeca. Het van een tuitgevel met toppilaster voorziene pand Het Roode Hert
(Zuiderdorpstraat 15) wordt al in

Velsen-Noord, Koninklijke Hoogovens, hoofdkantoor

1591 als woonhuis met herberg vermeld. Het voorm. koffiehuis ‘de Zwarte Os’
(Meervlietstraat 50) van C. van Heyst dateert uit 1876.
De Velsertunnel (Rijksweg A22) is een gecombineerde auto- en spoortunnel. Op
basis van plannen uit 1939 begon de tunnelaanleg in 1941-'42. De voltooiing volgde
in 1952-'57 met D. Roosenburg als esthetisch adviseur. Opvallend zijn de
ventilatiegebouwen aan beide zijden van het Noordzee Kanaal. Beide hebben vier
hoge en vier lage zuilvormige schachten, rijkelijk voorzien van prefab-betonnen
decoratieve elementen.
Velsen-Noord. Dit dorpsdeel aan de noordzijde van het Noordzee Kanaal is vooral
tot ontwikkeling gekomen na de stichting van de Hoogovens (thans Corus) in 1918.
Het fabriekscomplex beslaat nu het hele gebied tussen dorp en kust. Velsen-Noord
is in Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. J. Stuyt ontwierp de neoromaanse
R.K. St.-Josephkerk (Grote Hout- of Koningsweg 16). Deze driebeukige basilicale
kruiskerk met halfronde apsis, uitgebouwd portaal en een terzijde geplaatste toren
met gedrukt tentdak, kwam tot stand in 1907-'08 (koor en transept) en 1927-'28 (schip
en toren). Opvallend zijn de blauw-witte tegelfriezen. Het interieur bevat
muurschilderingen van F. Loots (1917-'19) en cassetteplafonds (hersteld na brand
in 1973). Een kruiskerk met dakruiter is de voorm. Geref. kerk (Grote Hout- of
Koningsweg 37) uit circa 1935. Op het immense fabrieksterrein van de Koninklijke
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Hoogovens en Staalfabrieken (Wenckebachstraat 1) staat het in 1947-'51 naar ontwerp
van W.M. Dudok opgetrokken hoofdgebouw, bestaande uit een hoofdvleugel en
enkele dwarsvleugels. Dit indrukwekkende bouwwerk heeft een staalskelet en
vliesgevels van glas en strengperssteen. Over de weg is een poortgebouw gebouwd
met drie glazen gangen boven elkaar. Van de door H. Rood ontworpen
P.E.N.-elektriciteitscentrale (Staalhavenweg) uit 1932 resteren nog enkele
oorspronkelijke gebouwen.
Forten. Ten oosten van Velsen-Noord liggen drie omgrachte forten van de Stelling
van Amsterdam. De verdedigbare aardwerken van deze forten dateren uit circa 1895.
Voor de afsluiting en verdediging van de mond van het Noordzee Kanaal tot aan het
kustfort IJmuiden zorgde het voorm. fort bij Velsen (Kanaalweg 2). Met de aanleg
van de aardwerken begon men hier al rond 1885. Van de bomvrije gebouwen uit
1899 resteren de twee vrijstaande hefkoepelgebouwen en het frontgebouw. Het
voorm. fort aan de St.-Aagtendijk (St.-Aagtendijk ong.) kreeg in 1899 een in beton
uitgevoerde caponnière, een bomvrij hoofdgebouw met twee vrijstaande
hefkoepelgebouwen en een frontgebouw. Buiten het fortterrein bevinden zich een
fortwachterswoning, een houten genieloods en een zoeklichtremise. Ten zuiden van
het fort ligt nog een nevenbatterij (1903). Het voorm. fort Zuidwijkermeer (bij
Kanaalweg 15) bestreek het Noordzee Kanaal. Uit 1903 dateren een bomvrij
hoofdgebouw, twee vrijstaande hefkoepelgebouwen en een frontgebouw. Tussen de
twee laatstgenoemde forten ligt de Zuidwijkerliniewal met daarin drie damsluizen.
In 1894-'95 werd het kruitmagazijn (bij Zeedijk 11) gebouwd met aan drie zijden
een aarden wal en aan de opengelaten keelzijde een bakstenen gevel met toegang.

Venhuizen
(gemeente Drechterland)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning. De verspringende ontginningsas
volgde grofweg een onderliggende
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kreekrug. Daarop vormden zich enkele buurten: aan de noordzijde De
Buurt/Westerbuurt, in het midden de bebouwing aan de Burgemeester J. Zijpweg
(met Herv. kerk) en aan de zuidkant het Westeinde/de Hemmerbuurt (met raadhuis
en R.K. kerk). In 1913-'36 liep langs deze route de tramlijn Hoorn-Bovenkarspel.
Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp uitgebreid tussen de zuidelijke dorpskernen.
De Herv. kerk (Kerkweg 113), oorspronkelijk gewijd aan St. Emerentia, is een
eenbeukige kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en een half-ingebouwde toren van
drie geledingen. Het schip kwam kort vóór 1500 tot stand, begin 16de eeuw gevolgd
door het laat-gotische koor en dwarsschip. In 1875 werd het schip ingekort en verrees
een nieuwe toren naar ontwerp van T.C. van der Sterr. De kerk is gerestaureerd in
1968-'75 en na een verwoestende brand (2003) herbouwd in 2004-'05 (W. Schagen).
Het voorm. R.K. liefdesgesticht (Westeinde 8) werd rond 1910 gebouwd voor de
zusters ursulinen en in 1923 met een school uitgebreid.
De R.K. St.-Lucaskerk (Westeinde 6) is een sobere traditionalistische kerk met
toren en aanbouw, verwezenlijkt in 1954-'56 naar ontwerp van H.A. van Oerle en
J.J. Schrama ter vervanging van een kerk uit 1847.

Venhuizen, Raadhuis Westeinde 3

Raadhuizen. Het voorm. raadhuis Westeinde 3 is een tweelaags pand met een
dakkapel geflankeerd door classicistische klauwstukken en schilddragende leeuwen.
Het werd in 1662 (cartouche) gebouwd als koggehuis, met binnen een waag en cachot.
Er volgden verbouwingen in de 18de eeuw (mogelijk 1764) en de 19de eeuw. Het
voorm. raadhuis Kerkweg 68 is een eenlaagspand uit 1868 (gevelsteen), verbouwd
rond 1955.
Woonhuizen. Uit circa 1800 dateert het dwarse houten huis Kerkeveld 3 met
ingangsomlijsting. Midden-19de-eeuws is het oorspronkelijk dubbele houten huis
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Westerkerkweg 9. De burgemeesterswoning De Buurt 82 (circa 1885) is een
middenganghuis met hoger opgetrokken middengedeelte en zinken dakkapellen.
Boerderijen. De in 1773 gebouwde stolpboerderij De Buurt 1 heeft een
asymmetrisch geplaatst houten voorschot, een pronkdeur met snijlicht en een
schoorsteen met siermetselwerk. De 19de-eeuwse boerderij Zuiderdijk 14 bestaat uit
een hooihuis en een ver uitgebouwd houten woongedeelte. Uit circa 1870 dateren
de stolpboerderijen Swanenplaats (De Buurt 11) en De Buurt 62, beide met
middenrisaliet en gesneden windveren. De in 1905 gebouwde stolpboerderij Westeinde
11-13 heeft een staartstuk, een spiegel en fraai gesneden windveren.
De overhaal bij Westerbuurt 34 bestaat uit twee aan weerszijden van de weg
geplaatste houten windassen met bijbehorend bakstenen straatje en planken glijvloeren
die uitkomen in de evenwijdig met de weg lopende sloten. Deze in zijn huidige vorm
vroeg-20ste-eeuwse overhaal is gebruikt tot circa 1960.

Vijfhuizen
(gemeente Haarlemmermeer)
Dorp in de Haarlemmermeerpolder, ontstaan kort na 1852 in een bocht van de
Ringdijk. De naam Vijfhuizen komt al voor op een kaart uit 1531, maar dat dorp is
later door het Haarlemmermeer verzwolgen. De oudste bebouwing bevindt zich aan
de Kromme Spieringweg en de Vijfhuizerdijk. Na de Tweede Wereldoorlog is het
dorp aan de oostzijde uitgebreid.
Kerken. Gebouwd als noodkerk is de sobere R.K. St.-Augustinuskerk (bij Kromme
Spieringweg 400; 1923, A. van Schaik) met vrijstaande stalen klokkentoren. Het
traditionalistische zaalgebouw van de nu als ‘Verbondskerk’ dienende Herv. kerk
(Vijfhuizerweg 969; 1961, G.J.W. Lantink) heeft een half ingebouwde toren met
ranke, opengewerkte betonnen lantaarn.
Scholen. In gebruik als dorpshuis is de voorm. openbare lagere school

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

509
‘De Waterwolf’ met onderwijzerswoning (Kromme Spieringweg 436; 1866). Bij de
Augustinuskerk staat de voorm. R.K. lagere school met onderwijzerswoning (Kromme
Spieringweg 400; 1923, A. van Schaik).
Boerderijen. Uit de 19de eeuw dateren de L-vormige boerderij Schapenburg
(Spieringweg 536; circa 1860) en de rond 1880 gebouwde stolpboerderijen Kromme
Spieringweg 274 en de Dageraad (Kromme Spieringweg 402). De Paulina Agneta
Hoeve (Cruquiusdijk 95; circa 1920) heeft een villa-achtig woonhuis.
Het voorm. graanpakhuis (Kromme Spieringweg 458-460) kwam rond 1890 tot
stand met tuitgevels. Een sierspant heeft het in 1909 toegevoegde woonhuis Kromme
Spieringweg 462.
Het voorm. station (Spieringweg 510) werd in 1911-'12 gebouwd voor de
Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij aan de lijn
Haarlem-Hoofddorp-Leiden. Na de sluiting in 1936 heeft men het wit gepleisterde
tweelaagse gebouw verbouwd tot woning.
De voorm. melkwinkel Kromme Spieringweg 440 dateert uit 1919.
De ophaalbrug over de Haarlemmermeerringvaart (tegenover Vijfhuizerdijk

Vijfhuizen, Gemaal Cruquius

42) is een van klinknagels voorziene stalen brug uit 1930.
Het voorm. fort bij Vijfhuizen (bij Spieringweg 613) werd als omgracht fort van
de Stelling van Amsterdam aangelegd ter verdediging van een acces
(Haarlemmermeerringvaart). Met een aardwerk uit 1890 kwam het fort verder tot
stand in 1894-'97. Het langgerekte bomvrije hoofd- en voorgebouw (met
observatiekoepel) wordt geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels. Bij dit aan het
begin van de dwars door de Haarlemmermeer lopende Geniedijk gelegen fort ligt
een nevenbatterij (1903). De damsluis in de Haarlemmermeerringvaart (tegenover
Vijfhuizerdijk 70) bestaat uit enkele gemetselde pijlers met schotbalksponningen
(1889).
Het voorm. gemaal ‘Cruquius’ (Cruquiusdijk 27), gelegen ten zuidwesten van
Vijfhuizen, werd in 1843-'49 gebouwd als een van de drie stoomgemalen voor de
drooglegging van de Haarlemmermeer. Het gemaal bestaat uit een torenvormige
ronde machinekamer met gepleisterde kantelen en een ketelruimte met gietijzeren
vensters en een schoorsteen, alles uitgevoerd in Willem II-gotiek naar ontwerp van
J.A. Beijerinck. Voor het ontwerp van de machinerie werd hij geassisteerd door de
Engelsen J. Gibbs en A. Dean. Een imposante verticale stoommachine (Harvey &
Co.) drijft acht door het gebouw heenstekende smeedijzeren balansen aan (Van
Vlissingen & Dudok van Heel), die vervolgens acht buiten geplaatste zuigerpompen

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

(Fox & Co.) in gang zetten. Deze zuigerpompen voeren het water uit de Kruisvaart
ruim vijf meter omhoog op een rond de toren gebouwde zogeheten stortvloer, vanwaar
het water in de Haarlemmerringvaart stroomt.
Na beëindiging van de drooglegging (1852) bleef het gemaal tot 1933 in gebruik,
waarna het als een van de eerste Monumenten van Bedrijf en Techniek werd
beschermd. Sindsdien zijn de zes ketels uit 1888 verdwenen, maar de stoommachine
kan voor museale doeleinden hydraulisch in beweging worden gezet. Het als museum
dienende gemaal herbergt ook onderdelen van andere stoomgemalen. De vroegere
opzichterswoning (Cruquiusdijk 29; circa 1849) is in gebruik als theehuis.

Vogelenzang
(gemeente Bloemendaal)
Dorp, ontstaan op een strandwal achter de duinen en genoemd naar het verdwenen
grafelijke jachthuis ‘Vogelsanc’, dat hier waarschijnlijk in de 13de eeuw door graaf
Floris V werd gebouwd. Na de voltooiing van de Leidse Trekvaart (1657) vormde
zich enige bebouwing bij de kruising met de Vogelenzangseweg. Ten noorden van
die dorpskern verrees rond 1860 een katholieke kerk. In 1880 kreeg Vogelenzang
een station, maar dit leidde niet tot de ontwikkeling van villaparken, zoals elders in
het duingebied. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de west- en de oostzijde
uitgebreid.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe ten Hemelopneming (Kerkweg 1) is een kruiskerk
voorzien van een driezijdig gesloten koor met sacristie en een toren van twee
geledingen met achtzijdige lantaarn en spits. Deze neogotische kerk verrees in
1858-'61 naar ontwerp van Th. Molkenboer. In de toren hangt een door François en
Petrus Hemony gegoten klok (1664). De pinakels rond de lantaarn heeft men in 1928
verwijderd. Het kerkinterieur wordt gedekt door gestukadoorde houten kruisgewelven.
De wanden zijn versierd met mozaïekwerk van A. Elsner (1859). Uit de bouwtijd
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dateren het neogotische hoofdaltaar, het rijke koorgestoelte en de orgeltribune.
Het voorm. gebouw van het Gezelschap der Vrouwen van Nazareth
(Zilkerduinweg 375), ook wel ‘De Tiltenberg’ genoemd naar het gelijknamige duin,
kwam in 1931 naar ontwerp van J. Stuyt tot stand voor de Graalbeweging, een R.K.
vrouwelijke jeugdbeweging (opgericht 1929). Het sobere L-vormige tweelaagse
gebouw heeft een hoger opgetrokken, torenvormig, trappenhuis met tentdak. De rond
1952 toegevoegde achtzijdige kapel met vierkante ombouw en aansluitende poortmuur
is ontworpen door N. van der Laan en W.A.J. Hansen in de traditionalistische stijl
van de Bossche school.
Vogelenzang (Bekslaan 14). Deze in de 17de eeuw gestichte buitenplaats bezit
een statig tweelaags huis, dat kort na 1776 werd verbouwd voor Jan van Marselis.
De symmetrische voorgevel met licht risalerende middenpartij heeft een omlijste
venster- en deurpartij en een eenvoudige klok in Lodewijk XVI-vormen als bekroning.
Bij de achtergevel is asymmetrisch een avant-corps van drie traveeën geplaatst. Het
interieur bevat diverse authentieke onderdelen, waaronder 18de-eeuwse stucplafonds,
een keukeninrichting en een oude kelder.
Met behoud van oudere formele elementen is de vroeg-landschappelijke parkaanleg
rond 1785 tot stand gekomen, waarschijnlijk naar plannen van Johan Georg Michael,
en begin 19de eeuw vermoedelijk door J.D. Zocher sr. verder

Vogelenzang, Buitenhuis Leyduin

verlandschappelijkt. Rond de moestuin loopt een gedeelte van een 18de-eeuwse
tuinmuur. Daartegen staat een 19de-eeuwse druivenkas en verder zijn er een
19de-eeuwse orchideeënkas en een koude bak. Op het terrein staan dienstwoningen
uit de late 18de eeuw (Bekslaan 2 en 10), het begin van de 19de eeuw (Bekslaan 12)
en omstreeks 1850 (Bekslaan 16-18). Uit 1852 (gedenksteen) stamt het stalgebouw
(Bekslaan 16a). In de duinen staat een 18de-eeuws voorm. jachthuis
(Vogelenzangseduinweg 5).
Teylingerbosch (Bekslaan 22). Dit wit gepleisterde neoclassicistische huis kwam
in 1867 (gedenksteen) tot stand op een rechthoekig omgracht terrein waar voorheen
een huis uit circa 1580 stond. Terzijde staat een 17de- of 18de-eeuws, wit gepleisterd,

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

dwars pand met tweebeukige aanbouw (Bekslaan 20), oorspronkelijk in gebruik als
paardenstal met koetshuis en nu als woonhuis (stal nog aanwezig). Uit de 18de eeuw
stamt de deels gepleisterde dubbele dienstwoning Vogelenzangseduinweg 1-3.
Erachter loopt een gedeelte van een 18de-eeuwse tuinmuur met steunberen.
Leyduin (Tweede Leyweg 2). Het voor het eerst in 1596 vermelde huis Leyduin
werd begin 19de eeuw afgebroken. Een nieuw huis uit 1874 heeft men in 1921
vervangen door het huidige huis in Nieuw Historiserende stijl naar ontwerp van A.
de Maaker. De door L.A. Springer ontworpen landschappelijke tuin bevat als restant
van de laat-18de-eeuwse aanleg een kunstmatig opgeworpen heuvel met daarop een
neogotische hermitage. Uit 1796 stamt het tweebeukige houten Tweelinghuis of
Jufferhuis (Tweede Leyweg 7) en uit 1874 een gepleisterde dienstwoning
(Vogelenzangseweg 29-31) en het koetshuis (Vogelenzangseweg 31a).
Vinkenduin (Vogelenzangseweg 39). Dit van Leyduin afgescheiden buiten heeft
een naar ontwerp van A. de Maaker in 1924-'25 opgetrokken huis in Nieuw
Historiserende stijl. In de door L.A. Springer landschappelijk ontworpen parkaanleg
zijn restanten van 18de-eeuwse vinkenbanen behouden. De Maaker ontwierp verder
het theehuis of bospaviljoen (Tweede Leyweg 8; 1919-'20), de vrijstaande
dienstwoning Vogelenzangseweg 37 (1924-'25) - met inpandige dubbele garage - en
een smeedijzeren toegangshek (1926).
Woestduin (bij Manpadslaan 2). Deze 17de-eeuwse buitenplaats werd tussen 1766
en 1784 vergroot en verfraaid in opdracht van David ten Hove. Rond 1800 ontstond
naar plannen van J.D. Zocher sr. een landschappelijke aanleg met een heuvel als
uitzichtspunt. Het 18de-eeuwse huis is in 1955 gesloopt, na het voltooien van een
nieuw huis (Manpadslaan 2) in 1954 met een tuinaanleg van H. Warnau. Behouden
is een 18de-eeuws toegangshek. Het oude huis was rond 1900 verbouwd tot
hotelcafé-restaurant bij een door L.A. Springer ontworpen paardenrenbaan (in gebruik
van 1901 tot 1909). Van de door D.E.L. van den Arend bij de renbaan ontworpen
opstallen is slechts de renstal (Manpadslaan 8; 1905) behouden.
Woonhuizen. Het met tuitgevels
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uitgevoerde tweebeukige pand Graaf Florislaan 2 stamt waarschijnlijk uit de 18de
eeuw. Uit circa 1870 dateert de wit gepleisterde eclectische villa Casa Carmeli
(Bekslaan 9) met haar karakteristieke toren met spits. In 1907 heeft men het huis
achter uitgebreid naar plannen van J.A.G. van der Steur. De bijbehorende
tuinmanswoning (Vogelenzangseweg 53; circa 1870) is uitgevoerd in bijpassende
stijl. J.A. van Straaten ontwierp in Nieuw Historiserende stijl de herenhuizen Notten
(Bekslaan 42; 1901) en Vrijburg (Bekslaan 40; 1904). Woningbouwvereniging St.
Jozef liet in 1921 het woningbouwcomplex Vogelenzangseweg 302-344 bouwen naar
plannen van A.J. Prinsenberg. Het met riet gedekte kleine landhuis Inverdan
(Vogelenzangsweg 170) is een ontwerp van W.J. Pieterse uit 1938. Uit dezelfde tijd
stamt het landhuis De Kievit (Vogelenzangseweg 172).
Boerderijen. Waarschijnlijk gebouwd in 1612, maar deels vernieuwd, is de
langhuisboerderij Tweede Doodweg 18 met dwarse aanbouw. De uit 1682 stammende
en deels met riet gedekte boerderij Tweede Doodweg 24 met opkamer en aanbouw,
hoorde vroeger bij Huis te Vogelenzang. De met riet gedekte 17de-eeuwse boerderij
Eynthoven of ‘Eindhoeve’ (Vogelenzangseweg 160) heeft een topgevel met toppilaster
en een onderkelderde dwarse aanbouw. De brede langhuisboerderij 's Gravenweg
(Vogelenzangseweg 164), met opkamer en afgewolfd rieten zadeldak, werd rond
1690 gebouwd. Van rond 1880 dateert de langhuisboerderij Eerste Leyweg 3, nu
uitspanning ‘De Oase’ in het waterleidinggebied ‘De Oranjekom’.
Het woonhuis met bollenschuur Vogelenzangseweg 186a-188 dateert uit circa
1900. Het huis is voorzien van neorenaissance-details, de tweelaagse schuur heeft
een mansardedak.
Het voorm. station met dubbele bovenwoning (Leidsevaart 34) werd in 1880-'81
gebouwd aan de lijn Haarlem-Leiden. Het op de villabouw geïnspireerde ontwerp
met chaletstijl-elementen is waarschijnlijk van D.A.N. Margadant. Er is een kleine
gietijzeren perronoverkapping. In 1914 heeft men de goederenloods aan de zuidzijde
uitgebreid. Verder is er een houten loods (1972). Het station dient sinds 1965 als
winkel- en kantoorruimte.
Het pompstation ‘Oranjekom I’ (Oranjekom 60) kwam in 1932 in opdracht van
de Gemeentelijke Waterleiding van Amsterdam tot stand aan het gelijknamige
duinmeer om het verzamelde water naar de voorfilters in het waterleidingstation
‘Leiduin’ (Heemstede) te pompen. Het in gele baksteen uitgevoerde
kubistisch-expressionistische gebouw heeft hoge smalle stalen ramen. Langs de
buitentrap zijn in graniet druppelvormen aangebracht. In 1929 was reeds het
gedeeltelijk wit gepleisterd pompgebouw met vijfzijdige uitbouw onder een schilddak
met overstek gebouwd om het water uit de Oude Beek in de Oranjekom te pompen.
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Volendam
(gemeente Edam-Volendam)
Vissersdorp, ontstaan in de 14de eeuw bij de dam in de monding van de Ye. Volendam
wordt voor het eerst vermeld in 1462. De binnendijks gelegen dorpskern groeide
landinwaarts en langs de dijk verder uit. Na de Allerheiligenvloed van 1570
ontstonden de rechte dijken Noordeinde en Zuideinde. De buitendijkse haven werd
in 1661 aangelegd en in 1783 verbeterd. In 1868 heeft men de noorderopening
afgedamd. Aan de zuidzijde van de haven volgde een vergroting in 1883. Door de
geïsoleerde ligging bleef Volendam een katholieke enclave. Na de watersnood van
1916 breidde het dorp zich verder landinwaarts uit en na de Tweede Wereldoorlog
zijn woonwijken gebouwd aan weerszijden van de Julianaweg. Meer recent is het
gebied tussen Volendam en Edam volgebouwd. Vanwege de klederdracht trok
Volendam vanaf circa 1875 belangstelling van kunstschilders, waarna het dorp een
internationale toeristische trekpleister is geworden.
De Herv. kerk (Zuideinde 54), een op een stolpboerderij lijkende vierkante houten
kerk met tentdak en dakruiter, werd in 1658 gebouwd door de Hoornse molenmaker
Adriaen Jansz Nieng. Het middengedeelte heeft een geschilderd

Volendam, R.K. St.-Vincentius a Paulokerk
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houten gewelf. In een van de vier buitenstijlruimten bevinden zich een portaal en de
consistoriekamer. Tot de inventaris behoort een vroeg-17de-eeuwse preekstoel.
De klokkenstoel op de dijk bij ‘Het Praathuis’ (bij Haven 64) is een eenvoudige
houten constructie met een trouwklok uit 1771.
De R.K. St.-Vincentius a Paulokerk (Kerkepad 2) is een driebeukige kruiskerk
met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits.
Deze neogotische kerk verrees in 1860 naar plannen van Th. Molkenboer. In 1882-'83
verving men het koor door een neoromaans transept en koor naar ontwerp van A.C.
Bleijs. Verder kreeg de kerk toen de huidige zijbeuken met driezijdig gesloten kapel
aan de westzijde. Naar plannen van P. Snel kwamen in 1907-'08 het huidige
middenschip en de toren tot stand. De toren is gerestaureerd in 1987, de kerk in
1994-'97.
Het interieur bevat een grotendeels van elders overgebrachte inventaris. Uit de
H.H. Elisabeth- en Barbarakerk te Haarlem komen enkele neogotische altaren
(overgebracht 1997), te weten het Maria- en H. Hartaltaar, het hoofdaltaar (atelier
Cuypers-Stoltzenberg) en het vroegere St.-Vincentiusaltaar. Het beeldhouwwerk is
vervaardigd door J.P. Maas. De bronzen deur van het tabernakel en vier koperen
beelden zijn in 1910 gemaakt door J. Brom. Uit de R.K. kerk te Purmerend komen
de preekstoel, de communiebanken en twee engelenbeelden (alles circa 1860;
overgebracht 1956). Het Adema-orgel is afkomstig uit de H. Annakerk te Amsterdam
(gerestaureerd 1999). Verder zijn er kruiswegstaties van P. Geraeds (1940-'45) en
glas-inloodramen van F. van Balendonk (1956; linker zijbeuk en doopkapel). De
pastorie (Kerkepad 1) is een fors herenhuis uit circa 1882.
De R.K. O.L. Vrouwe Sterre der Zee kerk (Julianaweg 70), een moderne kerk
met vrijstaande bakstenen klokkentoren, is in 1961-'62 gebouwd naar ontwerp van
H.Th. Oudejans en A. Alberts.
Scholen. De voorm. R.K. lagere St.-Jozefschool (St.-Jozefstraat 2), gebouwd in
1913 als vierklassige school, dient nu als verenigingsgebouw. De voorm. R.K. lagere
Pius X-school (W.J. Tuijnstraat 19; circa 1915) en de bijbehorende vleugel aan de
Zeestraat (circa 1925; ingang Dwarsstraat 2) zijn eveneens als verenigingsgebouw
in gebruik. De voorm. openbare lagere school (bij Burg. Kolfschotenplein 1) is een
eenklassige school uit circa 1920.
Woonhuizen. Van de oorspronkelijke houten visserswoningen is weinig over. Uit
de tweede helft van de 19de eeuw resteren het dwarse houten huis Haven 11 (circa
1860) - met op de brede puntgevel het wapen van Volendam - en de kleine houten
havenmeesterswoning Haven 37-39 (circa 1893). Veel van de diepe huizen aan de
dijk zijn later tot winkel en/of café verbouwd. Vermeldenswaardig zijn Haven 28
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(circa 1860; ‘Hollandse Markt’), het met klokgevel uitgevoerde pand Haven 58 (circa
1890; ‘The Clock’) en Haven 94 (circa 1910) met jongere loggia op de verdieping.
In 1910 kreeg het bestaande pand Haven 60 (‘In de Halve Maan’) een bakstenen
klokgevel. Iets jonger is de notaris- en later dokterswoning Noordeinde 11 (circa
1915) met trapgevel en zijvleugel. Karakteristiek zijn de kleine vrijstaande diepe
woningen in de buurten achter de dijk, bijvoorbeeld de schuin geplaatste en
verspringende visserswoningen Aalstraat 8-12 (circa 1910) en de woningen
Ansjovisstraat 1-17, 2-18 (circa 1910) met gevarieerd uitgevoerde topgevels.
Horeca. Tot hotel-cafés verbouwde houten panden zijn 't Gat van Nederland
(Brugstraat 8), met twee klokgevels, en Hotel Lutine (Haven 78-80; circa 1860).
Hotel Spaander (Haven 15-17, circa 1860) heeft een bakstenen gevel met
siermetselwerk. Hotel-restaurant Van Diepen (Haven 35; circa 1893), nu ‘Cathrien’,
is een markant pand met kwartrond gedeelte op de hoek boven de haven en
verspringende bouwdelen met trapgevels in eenvoudige neorenaissance-stijl aan
weerszijden.
De coöperatieve visafslag ‘St. Vincentius’ (Haven 41), gebouwd in 1934, bestaat
uit een houten dwarshuis met dakruiter en een diepe aanbouw. Het geheel rust op
een betonnen onderbouw van palen en balken en is vanaf de dijk via trappen
bereikbaar.
Bruggen. Van de diverse houten bruggen over de Ye is de ophaalbrug bij de Dril
in 1976 vernieuwd. De eveneens vernieuwde brug bij Edammerweg 8 heeft slechts
een enkele priem.
De poldermolen ‘Katwoude’ (Achterdichting 1, gemeente Waterland), gelegen
ten zuidwesten van Volendam, is een met riet gedekte achtkantige bovenkruier op
een met hout beklede voet. Deze molen uit 1896 bemaalde de polder
Katwoude-Hogendijk, werd in 1911 onttakeld en in 1988 hersteld.

Warder
(gemeente Zeevang)
Dorp, ontstaan eind 12de eeuw als veenontginning in de Polder Zeevang. De
bebouwing van dit langgerekte lintdorp is later wat dichter geworden.
De voorm. Herv. kerk (Warder 122) is een neoclassicistische zaalkerk uit 1847.
De houten klokkentoren bevat een door Claude Fremy gegoten klok (1685). De
voorgevel met omlijste ingang heeft een fronton in een als schijngevel opgetrokken
smaller geveldeel.
De openbare lagere school (Warder 127) werd in 1885 gebouwd als een L-vormige
school met torenachtig volume in de binnenhoek. Het wit gepleisterde pand is rond
1920 verbouwd. Boerderijen. Een houten middengeveltop hebben de stolpboerderijen
Warder 63 (circa 1850) en Warder
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112 (1872). De laatste heeft ook een markante, rond gemetselde schoorsteen, net als
de stolpboerderij Warder 134 (1884).
Woonhuizen. Voorbeelden van als middenganghuis met hoger opgetrokken
middenrisaliet uitgevoerde rentenierswoningen zijn Warder 135 (circa 1890) en
Warder 138 (circa 1910).
De grenspaal (bij IJsselmeerdijk 4) dateert uit 1777 en heeft de vorm van een
obelisk.

Warmenhuizen
(gemeente Harenkarspel)
Dorp, ontstaan in de 9de eeuw op een reeks huisterpen die tot een langgerekte rug
van terpen - ook wallen genoemd - samengroeiden. Hierdoor kreeg de Dorpsstraat
een L-vorm. Warmenhuizen wordt in 1288 voor het eerst vermeld. Tot 1607 was het
een heerlijkheid van de heer van Egmond. Eind 19de eeuw ontwikkelde
Warmenhuizen zich tot tuindersdorp. Na de aansluiting op de tramlijn
Alkmaar-Schagen (1913) bouwde men een fabriek voor gezouten groenten (1914)
en een veiling (1928, gesloopt circa 1970). Na de Tweede Wereldoorlog is het lintdorp
aan weerszijden uitgebreid.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 93), oorspronkelijk gewijd aan St. Ursula, is een
tweebeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen

Warmenhuizen, Herv. kerk

Warmenhuizen, Raadhuis

met balustrade en ingesnoerde spits. Tegen een laat-13de-eeuwse kerk - waarvan
een stuk muur resteert - verrezen een 14de-eeuwse toren met rondboognissen en een
eveneens vroeggotisch koor (verhoogd tweede helft 15de eeuw). De kerk kreeg rond
1508 een zuidtransept, waarna in het tweede kwart van die eeuw een verbouwing tot
pseudobasilicale kerk met twee zijbeuken volgde. De toen ingebouwde en rond 1600
verhoogde toren bevat een door Willem Wegewaert gegoten klok (1595). Bij reparaties
in 1823 heeft men de zuidbeuk en het zuidtransept afgebroken. Het interieur heeft
zuilen die zijn voorzien van kapitelen met gebeeldhouwde bladornamenten en het
wordt gedekt door een houten tongewelf. In het koor kreeg dat gewelf rond 1525 in
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opdracht van graaf Jan van Egmond een bijzondere beschildering, met boven de
sluiting het Laatste Oordeel en vier oudtestamentische voorstellingen. Deze vanouds
aan Jan van Scorel toegeschreven schildering is echter waarschijnlijk door Jacob
Cornelisz van Oostzanen uitgevoerd. Het beschilderde gewelf was in 1891 naar het
Rijksmuseum overgebracht (gerestaureerd 1890-'93, A.J. Derkinderen), maar is bij
de kerkrestauratie in 1961-'65 teruggeplaatst (gerestaureerd 1991-'98, W. Haakma
Wagenaar). Verder bevat de kerk een koorhek (circa 1650), een preekstoel (1724)
en een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1862).
De neoclassicistische pastorie (Dorpsstraat 89-91) is een dwars tweelaags pand
uit 1869.
De R.K. St.-Ursula- en Gezellinnenkerk (Dorpsstraat 177) is een driebeukige
kerk met rond gesloten koor en een toren van drie geledingen met frontalen en
achtzijdige spits. Deze neoromaanse kerk verrees in 1872-'73 naar ontwerp van Th.
Asseler en verving een kerk uit 1839. Opvallend zijn de roosvensters bij de lichtbeuk
en de venstertripletten bij de zijbeuken. Het middenschip wordt gedekt door een
houten tongewelf, de zijbeuken door gestukadoorde houten kruisribgewelven. Het
interieur heeft verder gedrongen ronde pijlers met bladkapitelen en een triforium met
gekoppelde bogen op deelzuiltjes. Het orgel is van L. Ypma (1886). Met
siermetselwerk uitgevoerd is de forse pastorie (Dorpsstraat 179; 1883, J. van
Groenendael).
Het voorm. raadhuis annex secretariswoning (Dorpsstraat 106) is een fors
tweelaags pand uit 1872, gebouwd in eclectische vormen met gepleisterde
(hoek)pilasters en een middenrisaliet met balkon. Bij een verbouwing in 1893 kreeg
het een neorenaissance-dakkapel (W. Vlaming).
Het voorm. postkantoor (Dorpsstraat 110) is een eenlaagspand met asymmetrisch
risaliet, gebouwd rond 1910.
Scholen. Rond 1880 verrees de neoclassicistische onderwijzerswoning Dorpsstraat
104. Zakelijk-expressionistisch van vorm is de openbare lagere school (Dorpsstraat
34), een drieklassige gangschool uit 1925. De R.K. lagere St.-Theresiaschool met
zusterhuis (Dorpsstraat 171-175) kwam in 1924 tot stand in ‘Um 1800’-vormen naar
plannen van J. Duyneter.
Woonhuizen. Uit de late 19de eeuw dateren de eenvoudige dubbele
landarbeiderswoning Dorpsstraat 247-247a (1871), het als rentenierswoning
gebouwde eclectische middenganghuis Nooit Gedacht (Dorpsstraat 66; 1879) en de
forse neoclassicistische dokterswoning Dorpsstraat 108 (1889).
Neorenaissance-details vertoont het huis Dorpsstraat 219 (1902). Voorbeelden van
vroeg-20ste-eeuwse rentenierswoningen zijn Oostwal 86-88 (circa 1915) en
Dorpsstraat 22 (1916, K. Westra). Door J. Stuyt ontworpen zijn de huizen
Fabrieksstraat 29-39 (circa 1920).
Boerderijen. De 18de-eeuwse boerderij Baanhuis (De Baan 1) bestaat uit een met
planken beschoten stolpvormige
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Warmenhuizen, Koolschuren (1993)

schuur met rieten dak en uitgebouwd laag woongedeelte. Een houten halsgevel heeft
het middenrisaliet van het woongedeelte van de stolpboerderij Dorpsstraat 52-54,
die in de kern mogelijk 18de-eeuws is. Voorbeelden van stolpboerderijen met spiegel
zijn Dorpsstraat 33-35 (circa 1850), Stationsstraat 14 (1868), De Fuik 27 (1869) en
Dorpsstraat 207 (1871). Bij de boerderij Dorpsstraat 185 (circa 1875) heeft men
rond 1920 een winkel ingebouwd.
Koolschuren. Voorbeelden van karakteristieke koolschuren met mansardedak
zijn Molenaarweg 54, De Fuik 19 (beide uit circa 1910) en 't Eiland 2 (circa 1920).
De zaadhandel Dorpsstraat 213 kwam rond 1933 tot stand in
zakelijk-expressionistische vormen.
Het voorm. tramstation (Stationsstraat 28) werd in 1913 gebouwd voor de
stoomtram Alkmaar-Schagen (tot 1933). Op het oude bedieningsgebouw staat nog
de haltenaam.
Poldermolen ‘De Grebmolen’ (bij Molenweg 1), ten zuiden van Warmenhuizen,
bemaalde de Grebpolder. Deze met riet gedekte achtkantige grondzeiler op een met
hout beklede voet dateert uit 1875.
De ruïne van kasteel Nuwendoorn (bij Burchtweg 3), gelegen ten noordwesten
van Warmenhuizen, is het restant van een rond 1290 door Floris V gebouwde
dwangburcht die eind 14de eeuw door overstromingen te gronde ging. Bij opgraving
(1960-'63) bleek de burcht te bestaan uit een vierkante hoofdburcht met
vooruitstekende poorttoren, een zware en een kleine hoektoren, alsmede een
voorburcht. De restanten zijn in 1964 hoger opgetrokken.
Krabbendam. Dit gehucht ten noordwesten van Warmenhuizen kwam in de 19de
eeuw tot ontwikkeling. In 1846 gebouwd en in 1875 vergroot is de eenvoudige Geref.
kerk met aangebouwde woning (Kerkpad 15). Deze kerk bevat sinds 1911 een door
Hendrik Blötz gebouwd orgel (1765), afkomstig uit de R.K. kerk St. Petrus Banden
te Diemen. De rond 1910 gebouwde pastorie (Westfriesedijk 94) heeft jugendstiltegels
boven de vensters. Uit die tijd dateert ook de stolpboerderij Paarl-Hoeve
(Westfriesedijk 92) met breed uitgebouwd woongedeelte.

Watergang
(gemeente Waterland)
Dorp, ontstaan als veenontginning vanaf de 14de eeuw aan een watergang en voetpad
(gouw). Vermoedelijk was het een secundaire veenontginning vanuit Landsmeer.
Watergang wordt voor het eerst vermeld in 1326. In 1824 kwam het Noordhollands
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Kanaal parallel te lopen aan de Dorpsstraat en sindsdien heeft de lintbebouwing
tussen watergang en kanaal zich enigszins verdicht.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 33a) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten

Watergang, Boerderij Dorpsstraat 59

koor en een kleine houten geveltoren met ingesnoerde spits. Deze in gotiserende stijl
uitgevoerde kerk verrees in 1642, werd hersteld in 1796 en kreeg in 1832 de huidige
voorgevel met geveltoren. De in 1985 gerestaureerde kerk bevat een preekstoel in
Lodewijk XIV-stijl, een doophek met doopboog, een tiengebodenbord, een
scheepmodel (alles circa 1730) en een door H. Knipscheer gebouwd orgel (circa
1860).
Woonhuizen. Karakteristiek is het van een brede afluiving voorziene diepe houten
huis Dorpsstraat 68 (19de eeuw). Een dergelijke afluiving heeft ook het stenen huis
Dorpsstraat 60 (circa 1900). Het middenganghuis Kerkweg 11 (circa 1910) is voorzien
van siermetselwerk in gele baksteen.
Boerderijen. Kenmerkend voor Watergang zijn de hooihuisboerderijen, waar
achter de woning een stal en een hoger hooihuis zijn aangebouwd. Geheel in hout
uitgevoerd is de boerderij Dorpsstraat 18 (woonhuis vóór 1826, stal vernieuwd 1899,
hooihuis 1900). Andere hooihuisboerderijen zijn Dorpsstraat 20 (1889) en
Dorpsstraat 42 (1881; aangekapt gedeelte 1904), beide met stenen woongedeelte.
Het dwarse woonhuis van Dorpsstraat 15 heeft alleen een stenen voorgevel en ook
het hooihuis (circa 1900) is deels in steen uitgevoerd. Uit circa 1912 dateren de diepe
stal met hooihuis van Dorpsstraat 13. Opvallend is de combinatie van een
stolpboerderij met aangebouwd
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houten hooihuis bij Dorpsstraat 59 (circa 1870). De stolpboerderij Nooitgedacht
(Dorpsstraat 55; circa 1880) is bereikbaar via een ophaalbrug.
Het blokvormige trafohuisje (tegenover Dorpsstraat 55) dateert uit 1917. Ernaast
staat een rond 1925 opgetrokken opslaggebouwtje van de plaatselijke ijsvereniging.

Weesp
Stad, ontstaan op de westelijke oeverwal van de Vecht nabij de monding van de
veenstroom Smal-Weesp. Het hier in de 11de eeuw tot ontwikkeling gekomen dijkdorp
wordt voor het eerst vermeld in 1150. Begin 13de eeuw werd dit toen nog Utrechtse
dorp door de Kennemers verwoest. Sinds 1317 hoort het bij Holland. Weesp groeide
uit tot een handelsplaats en een grensvesting tegen het Sticht. De eerste bebouwing
verrees aan de binnenzijde van de rivierdijk (Hoogstraat). In de 14de eeuw kwam er
een aarden omwalling met de Grobbe (nu Nieuwstraat) als gracht. Graaf Willem V
verleende in 1355 enkele privileges, waaronder de bevestiging van een (vermoedelijk
ouder) stadsrecht. Weesp werd in 1356 ingenomen en verwoest door de bisschop
van Utrecht. In 1401 gaf graaf Albrecht van Beieren toestemming tot een
stadsuitbreiding en nieuwe verdedigingswerken (Oude Gracht). De doorvaart

Weesp, (Herv.) Grote of Laurentiuskerk, plattegrond

van de Vecht via de Smal-Weesp en de Gaasp naar Amsterdam werd in de 15de
eeuw belangrijk. Kort na 1500 kwam er een sluis bij de monding van de Smal-Weesp.
Rond 1550 legde men de Middenstraat aan.
In de 17de eeuw werden de bierproductie en de lakennijverheid overvleugeld door
de brandewijnstokerij. De stad breidde zich verder uit in 1613 (Achtergracht) en
1647 (noord- en oostzijde). In het kader van de Hollandse Waterlinie kwam in
1672-'73 een nieuwe omwalling tot stand met twee bastions op de oostoever van de
Vecht. De bloeiende brandewijnindustrie, bestaande uit een tiental molens en ruim
dertig branderijen, bracht Weesp grote welvaart in de 18de eeuw. Dankzij het
kalkarme Vechtwater waren ook de linnenblekerijen en -wasserijen van belang. Naar
aanleiding van de bouw van het stadhuis (1772) kwam het Grote Plein tot stand; de
Grobbe werd daar overkluisd en later verder gedempt (1827, Nieuwstraat). De in de
19de eeuw ingezakte stedelijke economie herstelde zich met de komst van de cacaoen chocoladefabriek C.J. van Houten, die in 1850 ten westen van de stadskern was
gevestigd en in 1886-'91 sterk uitgroeide. Aan de noordzijde kreeg Weesp in 1874
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een station aan de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort. Hier ontstonden de zogeheten
‘Amsterdamse Huizen’. In 1921 werd het ‘Rode Dorp’ (Talmastraat) verwezenlijkt.
Toen in 1923 het westelijke deel van de vesting was opgeheven, ontstond aan de
noordwestzijde na demping van de buitengracht een kleine woonwijk (1924).
De Kringenwet was van toepassing op de oost- en de zuidzijde van de stad en ook
door het fabriekscomplex van Van Houten (westzijde) bleven verdere
groeimogelijkheden beperkt. Van het door K. Breijer ontwikkelde uitbreidingsplan
(1927-'36) kwam slechts een deel tot stand. Pas na de Tweede Wereldoorlog - met
het opheffen van de vestingstatus - kon in 1950-'52 het ‘plan Zuid 1’ (mej. E.F. van
den Ban) worden verwezenlijkt. Daarna is Weesp fors uitgebreid aan de noord- en
de zuidzijde. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal is het industrieterrein Noord (1967)
ingericht. In de stadskern heeft men in 1961 de Achtergracht gedempt. Weesp is een
beschermd stadsgezicht.
De (Herv.) Grote of Laurentiuskerk (Nieuwstraat 31) is een forse driebeukige
basilicale kerk met een driezijdig gesloten koor, een dakruiter en een hoge toren.
Een vermoedelijk 13de-eeuwse tufstenen kerk ter plaatse werd in de 15de eeuw mogelijk vanaf 1429 (wijding 1462) - in baksteen herbouwd als een eenbeukige
kruiskerk. Daarvan resteert nog enig muurwerk aan de oostzijde. Eind 15de eeuw
heeft men het schip verhoogd en de zijbeuken toegevoegd. Begin 16de eeuw verrees
het laatgotische koor. Tegen de zuidzijde van de kerk staan een 18de-eeuws portaal,
een voorm. kosterswoning (circa 1860) en - bij het koor - een vroeg-16de-eeuwse
sacristie, nu consistorie en kerkmeesterskamer. Aan de noordzijde bevinden zich een
met natuursteen omlijste laat-gotische ingang (15de eeuw) en een classicistisch
portaal met koepeldak (1673). De kerk werd verder verbouwd in 1855, hersteld in
1913 (J.L. Plaat) en gerestaureerd in 1969-'78.
Het in terieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. De zuilen
in het schip hebben kapitelen met dubbele bladkransen. In het koor zijn de
muurdammen tussen de vensters voorzien van nissen en rusten de muurschalken op
gebeeldhouwde consoles. Bij de restauratie zijn wijdingskruisen ontdekt en enkele
laat-middeleeuwse schilderingen. Verder zijn bij de verlaging van de vloer achtzijdige
bankjes rond de zuilbasementen te voorschijn gekomen. Tot de inventaris behoort
een laat-gotisch koorhek
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Weesp, (Herv.) Grote of Laurentiuskerk, interieur (1979)

(circa 1525), waarop in na de Reformatie twee tekstborden zijn aangebracht (Tien
Geboden en de Twaalf Artikelen des Geloofs). Van de 17de-eeuwse banken in het
koor is er één overhuifd en voorzien van de laat-gotische bekroning van de oude
preekstoel (verkocht 1862). Verder bevat de kerk grafzerken en rouwborden
(17de-18de eeuw), een kabinetorgel (circa 1800) en een door J. Bätz gebouwd orgel
(1823). De toegang tot de consistorie is uitgevoerd in rijke Lodewijk XV-stijl (1755);
het opzetstuk toont een pelikaan die haar jongen voedt. In de zelfde stijl zijn de
schouwen in de consistorie en de kerkmeesterskamer uitgevoerd.
De toren heeft vijf geledingen en wordt bekroond door een ingesnoerde spits met
lantaarn en peervormige bekroning. Vermoedelijk in de 13de eeuw - kort na de bouw
van de tufstenen kerk - verrezen de drie met lisenen en rondboogfriezen in romaanse
stijl uitgevoerde onderste torengeledingen. De twee bovenste geledingen zijn
15de-eeuws en de huidige spits kwam vermoedelijk begin 16de eeuw tot stand. Bij
de restauratie in 1969-'78 heeft men de bovenste galmgaten van de toren
gereconstrueerd. In de toren hangen luidklokken van Henrick Wegewaert (1614) en
Pieter Hemony (1674) en een carillon van 38 klokken, waarvan één van Jan Moer
(1562), dertien van Pieter Hemony (1671) en één van Claes Noorden en Jan Albert
de Grave (1711). De uurklok is gegoten door Geert van Wou (1506), het speelwerk
dateert uit 1676.
De kosterij (Kerkstraat 19) bestaat uit twee diepe panden die in de 18de eeuw
achter een lijstgevel zijn samengevoegd.
De voorm. R.K. schuilkerk (Achtergracht 13) heeft een voorgevel met blinde
boogvensters. In 1687 werd een bestaand woonhuis voor de kerkdienst ingericht en
in 1758 uitgebreid met een buurhuis (sacristie). Na de verkoop (1793) aan een
letterkundig genootschap kwam het pand in 1893 in bezit van de gemeente als zaal
‘Eensgezindheid’.
De Evang. Luth. kerk (Nieuwstad 36) is een zaalkerk uit 1818-'29, voorzien van
spitsboogvensters en een voorgevel met Lodewijk XVI-elementen, balustrade en
kleine houten klokkentoren. De inventaris dateert uit circa 1820, maar bevat ook
enkele stukken uit de voorgaande Luth. kerk (1657), zoals een door Johannes
Stephanus Strümphler gebouwd orgel (1769). De voorm. pastorie (Oudegracht 13),
een herenhuis uit 1889, heeft een oudere gevelsteen met een zwaan.
De synagoge (Nieuwstraat 5) is ondergebracht in een dwars geplaatst tweebeukig
pand uit 1840 met neoclassicistische details. Het gepleisterde linkerdeel was
waarschijnlijk de woning van de voorzanger. Na 1945 is het synagogegedeelte tot
1986 (restauratie ingangspartij) in gebruik geweest als garage. Sinds de verdere
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restauratie in 1997 bevindt zich hier een (joods) cultureel centrum en is in de woning
het O.J.E.C. (Overlegorgaan der Joden en Christenen in Nederland) gevestigd.
De R.K. St.-Laurentiuskerk

Weesp, Synagoge

(Herengracht 16) is een driebeukige basilicale kruiskerk met driezijdig gesloten koor
en een toren van drie geledingen met frontalen en een hoge achtzijdige naaldspits.
Deze neogotische kerk verrees in 1876-'77 naar plannen van Th. Asseler ter plaatse
van een kerk uit 1793. Opvallend zijn de roosvensters bij het transept en de ronde
vensters boven de ramen van het priesterkoor. De eerst tot op schiphoogte opgetrokken
toren werd in 1900 voltooid met twee geledingen en de spits naar ontwerp van A.M.
Bruning. De kerk is gerestaureerd in 1991-'93. De pastorie (Herengracht 17; 1883)
heeft trapgevels in neorenaissance-stijl.
De Van Houtenkerk (Oudegracht 69) is een rijk gedetailleerde neoromaanse
zaalkerk met ingebouwde toren, opgetrokken in 1905-'06 naar ontwerp van B.J.
Ouëndag. Ter plaatse van de villa van chocoladefabrikant Van Houten werd deze
kerk in opdracht van de dames J.S. en H.C. van Houten gebouwd voor de Nederlandse
Protestanten Bond. Het interieur heeft een houten tongewelf. De oorspronkelijke
aankleding en het meubilair zijn goed behouden, inclusief het door de firma P.J.
Adema & Zn. gebouwde orgel (1907).
Overige kerken. Van de in expressionistische stijl uitgevoerde Geref. kerk
(1928-'29, E. Reitsma) resteert na een brand rond 1965 alleen de bijbehorende pastorie
(Hoogstraat 68). De voorm. kerk van de Herst. Apost. Gemeente (Papelaan 6) is een
zaalkerk met hoog zadeldak, gebouwd in 1930 naar ontwerp van H. Bunders. Nu is
er de Nederlandse Genealogische Vereniging gehuisvest. Naoorlogs is de kerk van
het Apost. Genootschap (P.J. Troelstralaan 19; 1957, J.D. van Arkel).
Het voorm. St.-Bartholomeusgasthuis (Nieuwstraat 43), waar tot 1937 ook
weeskinderen waren ondergebracht, bestaat uit drie vleugels met sobere pilastergevels.
De noordvleugel (Gasthuisstraat) stamt mogelijk nog uit de 16de eeuw en eindigt op
de hoek van de Middenstraat met een 17de-eeuwse trapgevel versierd met ankers,
natuurstenen leeuwenmaskers en het stadswapen (top gereconstrueerd). Op het houten
deurkalf aan de Gasthuisstraat staat het jaartal 1623. De uit 1650 daterende zuidvleugel
was is toegankelijk via een classicistisch
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Weesp, Van Houtenkerk, interieur (1976)

poortje (Schoolsteeg 2). Aan de binnenplaatszijde heeft deze vleugel een
middenrisaliet met fronton. Bij dit 1910 opgehoogde bouwdeel is in 1970 een van
elders afkomstige vroeg-renaissancistische gevelsteen met het wapen van Karel V
(1552) ingemetseld. De oostvleugel (Middenstraat) heeft men in 1911 geheel
vernieuwd. Na de opheffing van het gasthuis in 1954 is het complex aan het
naastgelegen stadhuis toegevoegd. De zuidvleugel is in 1965 aan de westzijde tot
aan de rooilijn van de Nieuwstraat uitgebreid.
Verdedigingswerken. In 1672-'73 werden de 15de-eeuwse stadsmuren vervangen
door een nieuwe omwalling in het kader van de Oude Hollandse Waterlinie. Johan
Maurits van Nassau maakte een ontwerp volgens het Nieuw-Nederlands stelsel, maar
van dit plan met acht bastions werd slechts de helft verwezenlijkt, te weten het
Utrechtse front (zuidzijde) met de bastions Rozeboom en Draaierschans en het
's-Gravelandse front (oostzijde) met de bastions Bakkerschans en Nieuw Achtkant.
Deze twee laatstgenoemde bastions vormen een eiland in de Vecht. De vorm van

Weesp, Stadhuis

de overige vier niet voltooide bastions zijn nog herkenbaar in het stratenpatroon.
Eind 17de eeuw werd Weesp een vast onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Men
verbeterde de bastions en verder oostwaarts kwam het fort Uitermeer te liggen.
In het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie volgden vanaf 1845 nieuwe
versterkingen en in 1892 werd Weesp onderdeel van de Stelling van Amsterdam.
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Op het Vechteiland verrees in 1859-'61 het Fort Ossenmarkt (Ossenmarkt 44) als
een rond torenfort van twee bouwlagen - waarvan één grotendeels ondergronds - met
een halfrond uitgebouwd trappenhuis. In 1876 werd de omringende gracht gedempt
en kwam er aan de oostzijde een zware dekkingswal. Deze wijzigingen heeft men
in 1983-'85 weer ongedaan gemaakt. In 1991-'92 is een interieurrestauratie uitgevoerd
en heeft men een houten toegangsbrug aangebracht. Nabij het fort bevinden zich een
kazemat (1870), een houten artillerieloods (1877) en betonnen verdedigingswerken
(1939-'40).
Het stadhuis (Nieuwstraat 41) is een statig en rijzig pand in Lodewijk XVI-stijl,
gebouwd in 1772-'76 naar ontwerp van Jacob Otten Husly met een hardstenen
onderbouw en twee met zandsteen beklede verdiepingen. Het middenrisaliet is van
onder naar boven uitgevoerd met rondboogopeningen, een dorische pilasterorde (met
balkon), een ionische pilasterorde en een fronton met stadswapen. Op het schilddak
staat een rond koepeltorentje. Het in 1976-'78 gerestaureerde stadhuis heeft nu een
representatieve en museale functie.
Het interieur bevat in de onderbouw een vestibule met achterin een door ijzeren
hekken afgesloten Vierschaar. Het daar geplaatste Justitiabeeld is afkomstig van de
gevel van het oude stadhuis. Het trappenhuis heeft in stuc uitgevoerde corinthische
pilasters. Op de verdieping bevindt zich de Burgerzaal met marmeren vloer en
stucversieringen. De naastgelegen Schepenzaal, nu raadzaal, heeft een marmeren
schouw en bovendeurstukken (1780, Jacobus Buys). De voorm. Vroedschapskamer
op de tweede verdieping is voorzien van een eiken betimmering, een marmeren
schouw en een stucplafond.
Postkantoren. Het voorm. postkantoor met directeurswoning Nieuwstraat 44-48
kwam in 1887 tot stand
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in neorenaissance-stijl. In 1910 werd hier het politiebureau gevestigd na de bouw
van het grotere postkantoor met directeurswoning Oudegracht 63-65. Dat gebouw
met neorenaissance- en neogotische elementen is vermoedelijk ontworpen door
rijksbouwmeester C.H. Peters.
Scholen. De voorm. R.K. lagere meisjesschool (Herengracht 39) is een tweeklassige
school uit 1901. In 1934 volgde de verbouwing tot garage, nu is het een winkel.
Rationalistische details vertoont de voorm. openbare lagere school (Nieuwstraat
70-72; circa 1905). Uit 1933 dateert de door N. Molenaar ontworpen achtklassige
R.K. lagere jongensschool ‘St.-Laurentius’ (Blomstraat 22), nu ‘Jozefschool’.
Woonhuizen. De bebouwing van Weesp wordt gekenmerkt door diepe huizen.
Deze veelal niet onderkelderde huizen zijn later vaak verhoogd. Het huis Middenstraat
42 heeft vroeg-15de-eeuwse zijmuren en is een restant van de refter van het na 1577
grotendeels gesloopte Jonge Convent (gebouwd 1397-1427). De afgetopte
laat-16de-eeuwse schoudergevel van Slijkstraat 1 is voorzien van muurankers,
geblokte ontlastingsbogen en metselwerkversiering met kruisen en ruiten. De meeste
oude huizen in de binnenstad zijn van jongere datum.
17de- en 18de-eeuwse huizen
Van het dubbele huis Drosthagen (Middenstraat 9-11) zijn de gekoppelde tuitgevels
uit 1665 (gevelsteen) vernieuwd in 1885 met behoud van drie

Weesp, Woonhuis Slijkstraat 1 en R.K. St.-Laurentiuskerk

gevelstenen (Geloof, Hoop en Liefde). Eigenaar van de hier rond 1700 gevestigde
jeneverstokerij was notaris Cornelis Drosthagen. Hoogstraat 9-10 heeft 17de-eeuwse
leeuwenmaskers en een gevelsteen. Bij het onderkelderde pand Hoogstraat 47 heeft
men de klokgevel eind 18de eeuw vernieuwd, maar met behoud van de oude
zandstenen versieringen en festoenen (circa 1670). Eveneens 17de-eeuws zijn
Hoogstraat 33-34, met banderol-gevelsteen gedateerd ‘1675’, en de tuitgevel van
Hoogstraat 60. Het mogelijk in de kern 17de-eeuws pand Slijkstraat 44 (gevelsteen
‘1668’) kreeg rond 1860 een blokbepleistering. Ook later gepleisterd is het dwarse
eenlaagspand De Gouden Reaal (Kerkstraat 13; 1697).
In de 18de eeuw werden veel voorgevels vernieuwd. Zo kregen Nieuwstraat 21
en 33 tuitgevels met een topbekroning en Nieuwstraat 50 een tuitgevel met het wapen
van Amsterdam. Een opkamer en interessante dakkapellen heeft het dwarse
eenlaagspand Nieuwstraat 34 (1710; dakkapellen 1820). Rijker van vorm zijn de
klokgevels met natuurstenen hoekvoluten en segmentvormige bekroning van
Binnenveer 11 (circa 1750) en Slijkstraat 28, en de halsgevel van Hoogstraat 28.
Later gepleisterd is het 18de-eeuwse huis Hoogstraat 21 (1756; oudere
gevelstenen). In aanzien 18de-eeuws, maar mogelijk met een oudere kern, is het
gepleisterde diepe huis Breedstraat 25 met hoge kap. Het achterliggende
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bedrijfsgedeelte (Achtergracht 79) diende mogelijk als brouwerij. Aardige
deuromlijstingen hebben Buitenveer

Weesp, Villa Casparus

58, Hoogstraat 48 (eind 18de eeuw) en Nieuwstad 90 (circa 1800). De vermoedelijk
als brandershuizen gebouwde statige herenhuizen Het Grote Plein 1-3 en 2-4 zijn
grote 18de-eeuwse dwarse panden die samen het plein vóór het raadhuis vormen.
Andere in de kern 18de-eeuwse dwarse huizen zijn Nieuwstad 14-16 en 18 en de
woningrij Nieuwstad 126-136.
19de- en 20ste-eeuwse huizen
Nadat in de tweede helft van de 19de eeuw de stedelijke economie weer wat was
aangetrokken, kregen veel bestaande huizen een nieuwe eenvoudige lijstgevel, zoals
Nieuwstraat 13. Het huis Vita Nova (Hoogstraat 62; circa 1830) heeft een kroonlijst
met gesneden consoles en een fraai omlijste ingang. Het in de kern mogelijk
18de-eeuwse herenhuis Hoogstraat 24 kreeg in 1866 een nieuw, onderkelderd,
voorhuis en een neoclassicistische voorgevel met hoge stoep en sober pronkrisaliet.
Dit pand diende als raadhuis van Weesperkarspel van 1924 tot de opheffing van die
gemeente in 1966. Het drielaagse herenhuis Buitenveer 54-56 (circa 1840) werd rond
1880 verbouwd tot twee afzonderlijke huizen.
Veel gevels kregen een bepleistering met schijnvoegen en vernieuwde deuren en
ramen. Dit is bijvoorbeeld te zien bij Slijkstraat 31 (circa 1860) en Kerkstraat 17
(circa 1870; met deuromlijsting). Achtergracht 78 heeft een schermgevel voor de
verdieping (circa 1870). Van het 18de-eeuwse huis Hoogstraat
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Weesp, Dienstwoningen Merwedekanaal

35 werd het voorste gedeelte rond 1860 in neoclassicistische stijl vernieuwd en
verhoogd met een mezzanino. Eclectische details vertoont het gepleisterde grote
hoekpand Het Grote Plein 5 (circa 1880). Eclectische elementen heeft ook de gevel
van Slijkstraat 9 (circa 1885) met gebosseerde natuurstenen onderbouw. De gevel
van Buitenveer 42 (circa 1890) is voorzien van gepleisterde speklagen. Dergelijke
neorenaissance-elementen komen in gele baksteen voor bij Herengracht 18 (woonhuis
met praktijk) en in cementsteen bij Nieuwstad 34.
Voorbeelden van geheel nieuw opgetrokken sobere en statige neoclassicistische
herenhuizen uit circa 1870 zijn Herensingel 11-13 en Oudegracht 23-25. In 1876
verrezen nabij het station de Amsterdamse Huizen (Herensingel 15-37), zes
geschakelde onder- en bovenwoningen in eclectische stijl. Het in neoclassicistische
stijl gebouwde huis Stationsweg 19 (circa 1890) is voorzien van geblokte pilasters
en een dakkapel met windveren in chaletstijl. Poort van Weesp (Buitenveer 60) werd
in 1895 vernieuwd. Uitzonderlijk groot is de Villa Casparus (Korte Stammerdijk
13), gebouwd in 1897-'99 naar een neorenaissance-ontwerp van A. Salm voor
C(asparus).J. van Houten, zoon van de oprichter van de Van Houtenfabriek. Deze
tot appartementen verbouwde fabrikantenvilla heeft in hoogte verspringende
bouwdelen met erkers en een loggia (tuinzijde). Van de door L.A. Springer ontworpen
tuinaanleg resteert het gedeelte met vijver aan de Smal-Weesp. Uit het begin van de
20ste eeuw dateren enkele huizen met rationalistische elementen en banden in
lichtgekleurde baksteen, zoals Oudegracht 5-11, of in cementsteen, zoals Nieuwstraat
36-42 (1909). Rijk siermetselwerk vertonen de huizen Singel 67-73 (circa 1904) en
gemetselde balustrades hebben de gevels van Herengracht 20-21 en Singel 75-81
(circa 1904). Rationalistische vormen bezit het smalle hoge huis Hoogstraat 44 met
souterrain, torentje en een erker met balkon (chaletstijl). Dit huis kwam in 1905 tot
stand naar ontwerp van J. van Doorn en werd in 1911 verbouwd naar plannen van
H. Bletz. Eveneens ontworpen in rationalistische stijl en met een interessante
overkragende entree- en hoekpartij is Oudegracht 19 (1912), ontworpen door E.W.
Raadsheer. Voorbeelden van huizen in expressionistische stijl zijn Middenstraat
121-123 (circa 1930) en Tecum Habita (Hoogstraat 61-64; 1938).
In verband met de Kringenwet kon er buiten de stadskern slechts in hout worden
gebouwd. Voorbeelden van deze, vaak met gesneden windveren uitgevoerde,
woningen zijn Molenpad 1-13 en - uit het begin 20ste eeuw - 's-Gravelandseweg 3,
Molenpad 15 en 19 en de huizen langs de Utrechtseweg.
Arbeiderswoningen. Ten behoeve van het Merwedekanaal bouwde men de
karakteristieke dienstwoningen Verlengde Buitenveer 24-25 (circa 1884). Voorbeelden
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van laat-19de-eeuwse arbeiderswoningen zijn Achterherengracht 1-5 (circa 1880;
herplaatste jaartalankers ‘1796’), Middenstraat 103-113 (circa 1890) en
Wilhelminastraat 1-23 en 2-24 (1895). In 1903-'04 verrezen naar plannen van J.H.
van Vilsteren de arbeiderswoningen aan de Emmastraat, voorzien van schermgevels
met neorenaissance-elementen. De protestantse woningbouwvereniging Patrimonium
liet in 1921 het Rode Dorp bouwen met de éénlaagse woningblokken Talmastraat
18-38 en 29-35 (ontwerp Tj. Kuipers), en de woningen Talmastraat 1-27 en 2-8 (G.J.
Vos).
Winkels. Het 18de-eeuwse huis Hoogstraat 32, met kelder, opkamer en omlijste
ingang, kreeg eind 19de eeuw een winkelfunctie, waarbij het linker venster tot een
houten vitrinekast werd uitgebouwd. De bakkerij-tearoom Nieuwstad 22 (18de eeuw)
kreeg rond 1900 twee vitrinekasten. Dergelijke kasten zijn ook te vinden bij het in
oorsprong uit 1630 daterende pand De Groene Wereld (Nieuwstad 70). Een winkelpui
uit circa 1860 met eclectische details bezit het nu als café gebruikte 18de-eeuwse
pand Slijkstraat 32. Eclectische winkelpuien hebben ook Slijkstraat 36 (circa 1885)
en Binnenveer 5 (circa 1885, rest gevel circa 1740). Talrijk zijn de omstreeks 1890
aangebrachte neorenaissance-winkelpuien, zoals bij Slijkstraat 3 en 5, Nieuwstraat
10-10a (circa 1890) en Nieuwstraat 30. De eenvoudig gedecoreerde winkelpui (circa
1890) van Stationsweg 12 meldt in de borstwering de handelswaar: ‘Tabak, Sigaren,
Koffie, Thee’. Kleurig metselwerk vertoont de winkel Slijkstraat 21-23 (circa 1903).
Winkelpuien met jugendstil-details hebben Stationsweg 6 (circa 1905) en
Middenstraat 56 (circa 1910). Een art déco-betegeling siert de pui van de
vleeshouwerij Nieuwstraat 14 (circa 1925). F.L. Duijkeren liet de in kalkzandsteen
uitge-
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voerde slagerij met bovenwoningen Buitenveer 2-8 (1904) bouwen naar een ontwerp
van E.W. Raadsheer. In verblendsteen opgetrokken is het winkelpand met
bovenwoningen Binnenveer 2-6 (1905) met etalagevensters in jugendstil-vormen en
een uitkragend hoektorentje. De winkels Buitenveer 9-17 zijn rond 1930 in
zakelijk-expressionistische stijl gebouwd naar ontwerp van J. Blum (pui 1934).
Het clubhuis van de roeivereniging (Utrechtseweg 17), gebouwd rond 1930 in
expressionistische vormen, bestaat uit een tweelaags gedeelte, geflankeerd door twee
lage vleugels en onder een doorlopend rieten dak. Het geheel is in hout uitgevoerd
en voorzien van strokenvensters.
De voorm. bioscoop ‘City of Wesopa’ (Herengracht 23), in 1948 gebouwd naar
ontwerp van E.W. Raadsheer en C.J. Baart in opdracht van garagehouder J.H. Otto.
Sinds 1991 is het een theater-filmhuis.
Pakhuizen. Uit de 17de-eeuw dateren de pakhuizen Hoogstraat 22-22a met
gekoppelde, afgetopte gevels en een hijstravee. Een dergelijke hijstravee hebben ook
het gepleisterde pand Achteromstraat 17 (deels onderkelderd) en het pakhuis
Nieuwstad 54 met getande kroonlijst en originele onderpui (beide 18de-eeuws).
Voorbeelden van 19de-eeuwse pakhuizen zijn Herengracht 34, Hoogstraat 17 en
het brede gekoppelde pakhuis Middenstraat 49-51 (1894).
Windmolens. De met riet gedekte molen 't Haantje (Korte Stammerdijk 17) heeft
een hoog houten onderhuis,

Weesp, Windmolen 't Haantje

een brede stelling en aan weerszijden aangebouwde woningen met schilddaken. Deze
wipkorenmolen is in 1820 gebouwd met onderdelen van een oudere wipmolen. Aan
de Utrechtseweg staan twee met riet gedekte achtkante stellingmolens op veldmuren.
Korenmolen De Vriendschap (Utrechtseweg 11a) stamt uit 1694, maar werd na brand
(1899) herbouwd in 1900 met onderdelen van een Amsterdamse molen. De uit circa
1690 daterende molen De Eendracht (Utrechtseweg 13) heeft men in 1815 verbouwd
tot houtzaagmolen.
Van Houtenfabriek. Nadat C.J. van Houten in 1828 het patent op het ontvetten
van cacaomassa tot cacaopoeder had gekregen, vestigde hij zich in 1850 in Weesp.
Van de nieuwe cacaofabriek (1887 en 1897) is na sloop slechts een klein deel over.
Aan de Hugo de Grootlaan staat het uit het kantoor overgebrachte monument voor
C.J. van Houten (1928), opgericht bij het 100-jarig bestaan van de fabriek. Nadat in
1927 door Philips een synthetische productiewijze voor vitamine D2 was ontdekt,
ging de N.V. Philips-Van Houten in 1930 te Weesp chocoladepastilles met vitamine
D2 produceren. Het daarvoor gebruikte fabrieksgebouw C.J. van Houtenlaan 36
vormde vervolgens de basis voor een chemische fabriek (na 1980 onderdeel van de
Solvay-groep).
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Overige bedrijfsgebouwen. Het 18de-eeuwse fabrieksgebouw van de eerste
Nederlandse Porselein Fabriek (Kromme Elleboogsteeg 2) heeft een gecementeerde
voorgevel en smalle boogvensters in de wit gesausde zijgevels. Tussen 1759 en 1770
werd in

Weesp, Noodslachterij

dit bedrijf het ‘Weesper porcelein’ vervaardigd. De voorm. bierbrouwerij en mouterij
(Achteromstraat 8) is een langgerekt 18de-eeuws gebouw met ingezwenkte geveltop
aan de ene kant en een hoger pakhuisgedeelte met topgevels aan de Herenstraat.
Vanaf 1920 was er de limonade-, later ijsfabriek ‘De Leeuw’ (tot 1938) gevestigd.
Eveneens een voorm. mouterij-bierbrouwerij is het 18de-eeuwse drielaagse
bedrijfsgebouw ‘De Oranjeboom’ op Nieuwstad 100, dat in de voor- en achtergevel
door gevelstenen is gedateerd ‘1799’ en ‘1798’. De voorm. noodslachterij (Papelaan
47) is een L-vormig pand met hoge schoorsteen en halfronde uitbouw, gebouwd in
1938 in zakelijk-expressionistische stijl naar ontwerp van W. Breijer.
Sluizen en bruggen. De Noordersluis in de uitwatering van de Smal-Weesp op
de Vecht werd in 1564 vervangen door een grotere schutsluis, en wederom in
1816-'17. De huidige kaden aan de Herengracht en de sluiswerken met dubbele kolk
dateren uit 1822-'23 (gerestaureerd 1978). Het sluiswachtershuis (Hoogstraat 1-2)
is een laag, blokvormig en wit gepleisterd gebouw uit circa 1840. Naast de
nabijgelegen Sluisbrug (Herengracht ong.), een in 1978 vernieuwde stalen
vakwerkbrug, staat een achtzijdig brugwachtershuisje (1982). De Lange Vechtbrug
(Ossenmarkt ong.) is een vernieuwde dubbele houten ophaalbrug. Erbij staat het
voorm. tol- en brugwachtershuis Ossenmarkt 1, een wit gepleisterd eenlaagspand
met attiek (balustrade) en hardstenen dorische zuilen op de hoeken. Dit huis, waarin
enige tijd ook een kerk was gevestigd, werd in 1732 gebouwd en rond 1840 vergroot.
Het station (Stationsplein ong.) is een langgerekt gebouw met twee niveaus:
beneden de perrontunnel en boven het plaatskaartenkantoor, alsmede een vrijstaande
toren met uurwerk, gebouwd in 1967 naar ontwerp van C. Douma en verbouwd in
1985.
De Alg. begraafplaats ‘Landscroon’ (Korte Muiderweg ong.), aangelegd na 1830,
is toegankelijk via een ijzeren hek met gemetselde palen. Er zijn enkele grafkelders
en andere graftekens, waaronder die voor J. Pol († 1848).
Boerderijen. Nabij de Weesper
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stadskern bevinden zich nog enkele boerderijen. De 18de-eeuwse boerderij Kerklaan
8 bestaat uit een stenen woonhuis, een hoger houten bedrijfsgedeelte en een parallel
erachter aangebouwde stenen schuur. Andere voorbeelden zijn Kerklaan 10 (circa
1880) en Groeneweg 25 - beide met een dwars voorhuis - en de hovenierswoning
Korte Stammerdijk 5 (circa 1870). In het buitengebied langs de Vecht liggen enkele
oudere boerderijen. De 17de-eeuwse Hoeve Honswijck (Lange Muiderweg 30),
vroeger ‘Veelust’ genoemd, wordt gevormd door een onderkelderd diep woonhuis
en een haaks aansluitend en met riet gedekt woon- en stalgedeelte. Een 18de-eeuwse
oorsprong heeft het vermoedelijk als buitenhuis gebouwde Huize America
('s-Gravelandseweg 6), een wit gepleisterd L-vormig pand met souterrain en bel-etage.
De hiertegenaan gebouwde boerderij ('s-Gravelandseweg 7) met bedrijfs- en
woongedeelte dateert uit circa 1830.
Mooie 18de-eeuwse, deels onderkelderde, dwarshuisboerderijen zijn Huis te
Capelle (Lange Muiderweg 16), met houten zomerhuis, en Oudervrucht (Dammerweg
4) met zijtopgevels. Vermoedelijk eind 18de eeuw als buitenhuis gebouwd is
Vechtzicht ('s-Gravelandseweg 22; eind 18de eeuw), waarvan de brede voorgevel is
voorzien van een middenrisaliet met fronton. Voorbeelden van 18de-eeuwse
langhuisboerderijen zijn 's-Gravelandseweg 39 en Huis ten Bosch (Gooilandseweg
7). De 17de-eeuwse boerderij Lange Muiderweg 22-24 (17de eeuw; voorhuis circa
1880) en de 18de-eeuwse boerderij Werk en Hoop (Lange Muiderweg 20) kregen in
de 19de eeuw een nieuw voorhuis, respectievelijk rond 1880 en rond 1860. Een over
de volle breedte onderkelderd blokvormig woonhuis heeft de boerderij Dammerweg
10 (circa 1860). Van een voorganger hergebruikt is een gevelsteen met de tekst ‘De
Melkkoe 1747’. Een vergelijkbare onderkeldering is te vinden bij het woonhuis van
de boerderij Rundervreugd (Dammerweg 1; 1877, stal 1909). De boerderij Landlust
(Utrechtseweg 112) bestaat uit twee haaks geplaatste bouwdelen. Het in de kern
18de-eeuwse woonhuis is herbouwd in 1866 met rondbogige keldervensters en langs
het dak een gesneden sierlijst. De rond 1875 gebouwde langhuisboerderij De Overhorn
('s-Gravelandseweg 50-51) heeft een naastgelegen zomerhuis. Ook diverse
dwarshuisboerderijen zijn voorzien van een zomerhuis, zoals 's-Gravelandseweg
23-23a, de boerderij Wiadel en Vecht ('s-Gravelandseweg 29-30b), Utrechtseweg
116 (alle circa 1885) en Dammerweg 2-3 (1893). Opmerkelijk zijn de in dit gebied
weinig voorkomende stolpboerderijen Utrechtseweg 90 en 92 (circa 1900).
Traditionalistisch van vorm is de Hoeve Loodijk (Gooilandseweg 14; circa 1935).
Vanwege de Kringenwet in hout gebouwd zijn de boerderijen 's-Gravelandseweg 4
(1925; aannemer J.C. van Houten) en 's-Gravelandseweg 37 (circa 1925).
Gemalen. Het in 1873 met tuitgevels en klimmende boogfriezen gebouwde gemaal
Aetsveldsepolder (Verlengde Buitenveer 19) was oorspronkelijk een stoomgemaal
met scheprad. Bij de elektrificatie in 1927 is een trafohuisje toegevoegd. Vergelijkbare
versieringen vertoont het voorm. stoomgemaal 's-Gravelandseweg 48, bestaande uit
drie beuken met zadeldaken. Dit in 1876 aangelegde gemaal met machinistenwoning,
naar plannen van W.A.F. Beyerinck en J.C. de Leeuw, bemaalde de Nieuwe
Keverdijksche Polder.
Het voorm. Fort Uitermeer ('s-Gravelandseweg 2), gelegen ten oosten van Weesp
bij het gehucht Uitermeer, werd in 1672-'73 gebouwd ter plaatse van een schans uit
1589 bij de monding van de 's-Gravelandse Vaart in de Vecht. Dit gebastioneerde
fort behoorde tot de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie en werd in 1726 en 1773
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uitgebreid en versterkt. In 1845 kreeg het een bomvrije geschutstoren die na 1874
ook de spoorlijn Weesp-Hilversum bestreek. In 1919 voegde men het fort toe aan
de Stelling van Amsterdam. Na 1945 heeft men het terrein geëgaliseerd en de toren
opgeblazen. De muurresten zijn in 2004-'05 als ruïne gerestaureerd. In de omgeving
bevinden zich een mitrailleurkazemat (1933-'36), een G-kazemat (1939) en enkele
groepsschuilplaatsen (1939).
Bij het fort werd in 1888 de Uitermeerse Sluis (bij Kreugerlaan 1) aangelegd aan
de uitmonding van de 's-Gravelandse Vaart op de Vecht. Over de sluis ligt een door
ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’ geleverde ijzeren ophaalbrug (1888) met een
jonger en van elders afkomstig beweegbaar gedeelte. Het in 1888 gebouwde
sluiswachtershuis (Kreugerlaan 1) heeft een tot dakerker verhoogde middenpartij,
die evenals de spaarvelden is gepleisterd.

Wervershoof
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw bij een dam in de Kromme Leek en voor het eerst
vermeld in 1288. Het is vernoemd naar de missionaris St. Werenfridus. De
dorpsbebouwing ontwikkelde zich langs de Dorpsstraat en in de 19de eeuw haaks
daarop aan de Simon Koopmanstraat. Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan
de noordoostzijde uitgebreid (Kagerban).
De R.K. St.-Werenfriduskerk (Dorpsstraat 73) is een driebeukige basilicale
kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een forse toren van drie geledingen met
achtzijdige lantaarn, frontalen en een naaldspits met hoektorentjes. Deze op de vroege
Franse gotiek geïnspireerde neogotische kerk verrees in 1874-'75 naar ontwerp van
Th. Asseler ter vervanging van een kerk uit 1805. De kerk is gerestaureerd in 1948-'49
en in 1985.
Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven van gestukadoord hout en heeft
gedrongen ronde pijlers met knopkapitelen. In 1990 heeft men het in 1967 gewitte
interieur opnieuw geschilderd. Tot de inventaris behoren een door J. Thissen
vervaardigde preekstoel (1885), kruiswegstaties van F. Loots (1905-'11) en een door
M. van Dinter gebouwd orgel (1862).
De tweelaagse pastorie (Dorpsstraat 71) dateert uit 1875 en is ontworpen door
Asseler.
De voorm. Herv. kerk (Dorpsstraat 182), een zaalkerk met aan de neorenaissance
en de jugendstil verwante details, verving in 1909 een in 1908 afgebrande kerk. Het
bovenste deel van de half-ingebouwde toren is later afgebroken. In dezelfde stijl
ontworpen is de pastorie (Dorpsstraat 180; 1909), een eenlaagspand met erker.
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Wervershoof, R.K. St.-Werenfriduskerk

De R.K. lagere St.-Werenfridusschool (Dorpsstraat 75-77) is een in
zakelijk-expressionistische stijl uitgevoerde tweelaagse L-vormige school voor
jongens en meisjes, gebouwd in 1930 met dertien lokalen.
Het raadhuis (Raadhuisplein 1), een rijzig pand met bordestrap, kwam in 1939
tot stand naar een traditionalistisch ontwerp van A. Siebers.
Woonhuizen. Bricorna-steentjes zijn verwerkt aan het in 1917 gebouwde diepe
huis Dorpsstraat 170 met inpandig portiek. In rode verblendsteen opgetrokken is het
woon- en winkelpand van ‘G.J. Koomen’, Simon Koopmanstraat 11 (1925).
Traditionalistische vormen vertoont het dwarse huis Dorpsstraat 13-15 (circa 1955).
Windmolen ‘De Hoop’ (Zijdwerk 15) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen. Deze in 1972-'74 gerestaureerde

Wervershoof, Woon- en winkelpand Simon Koopmanstraat 11

korenmolen werd in 1889 gebouwd, waarbij mogelijk gebruik is gemaakt van
materiaal van een poldermolen uit de omgeving van Amsterdam.
De boerderij Dorpsstraat 120 (circa 1900) is een forse stolpboerderij met
darsdeuren en een hoger opgetrokken smal middenrisaliet met gesneden windveren.
Iets terugliggend is er een zomerhuis aangebouwd.
Het café (De Hoek 1) is een eenlaagspand uit circa 1900 met dakkapel en spiegel.
Onderdijk. Dit in de 19de eeuw ontstane lintdorp ten noordwesten van
Wervershoof ligt ingeklemd tussen de Westfriese Omringdijk en de Grote Vliet. De
voorm. R.K. lagere school (Nes 30) werd rond 1890 gebouwd en toont een beeld
van St. Gerardus Majella. Lange tijd diende het gebouw als confectiebedrijf. In
traditionalistische stijl ontwierp H.P.J. de Vries de in 1928-'29 gebouwde R.K.
St.-Gerardus Majellakerk (Nes 134). In de naast deze kruiskerk geplaatste slanke
toren met zadeldak hangt een door Mabilon & Co. gegoten klok (1929). De kerk
bevat zijaltaren uit de bouwtijd en een hoofdaltaar uit 1948. De voorm. Toeristenkerk
(Nes 15) is een kleine traditionalistische kerk uit circa 1960.
Zwaagdijk-Oost. Dit lintdorp ten zuidwesten van Wervershoof ontstond als
laat-middeleeuwse veenontginning. Vanaf de 19de eeuw verrezen hier enkele grote
stolpboerderijen, zoals ‘Land en Veelust’ (Zwaagdijk 194; 1881) met hoger
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opgetrokken middenrisaliet en eclectische details. Iets jonger is de stolpboerderij
Zwaagdijk 153 (circa 1910) met dakerker en spiegel. De R.K. St.-Jozefkerk (Zwaagdijk
186) is een brede driebeukige kerk met een slanke klokkentoren bij het koor. Naar
plannen van H.P.J. de Vries is deze traditionalistische kerk in 1952-'54 gebouwd ter
vervanging van een kerk uit 1876.

Westbeemster
(gemeente Beemster)

Westbeemster, O.L. Vrouwe van Lourdesklooster en school

Dorp, ontstaan na de droogmaking van de Beemster in 1612 langs de Jisperweg.
In de 19de eeuw werd het een katholieke enclave.
De R.K. St.-Johannes de Doperkerk (Jisperweg 55), een basilicale kruiskerk,
heeft een driezijdig gesloten koor en een toren van vier geledingen met frontalen en
naaldspits. Deze neogotische kerk verrees in 1878-'79 naar ontwerp van Y. Bijvoets
en heeft een opvallende gedrukte lichtbeuk met kleine vensters. Het met bundelpijlers
en stenen kruisribgewelven uitgevoerde interieur bevat een rijk gesneden neogotisch
hoofdaltaar en zijaltaren uit de bouwtijd en een door de Gebr. Franssen gebouwd
orgel (1890).
Het achterliggende kerkhof met gietijzeren spijlenhekwerk bevat onder meer het
priestergraf van S. den Elsen († 1890). De met neogotische details uitgevoerde
pastorie (Jisperweg 56; circa 1880) is
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waarschijnlijk ook ontworpen door Bijvoets. De kerk verving een in 1752 tot
schuurkerk verbouwde stal achter de oude pastorie (Jisperweg 57; circa 1860), nu
‘De Kerckhaen’, een fors pand met omlijste ingang.
Het voorm. O.L. Vrouwe van Lourdesklooster (Jisperweg 52-53), ontworpen
door S.B. van Sante in 1910, is een gepleisterd L-vormig gebouw. De korte poot
vormde het zusterklooster met op de verdieping de kloosterkapel en in de lange poot
bevond zich een school. Boven de hoofdingang in het middenrisaliet zit een
jugendstiltegeltableau (firma ‘De Porceleyne Fles’) met een voorstelling van de H.
Maagd. Het terrein is toegankelijk via een boogbrug van gewapend beton.
Het woonhuis Jisperweg 70 is een rond 1880 als rentenierswoning gebouwd
middenganghuis met hoger opgetrokken middenpartij en geblokte hoekpilasters.
Boerderijen. De boerderij Boschrijk (Jisperweg 29; circa 1875) heeft als
woongedeelte een wit gepleisterde eclectische villa met fraai snijwerk rond de
geveltop. Op het erf staan verder een eenvoudige schuur en een wagenschuur of
koetshuis uit de bouwtijd. De karakteristieke stolpboerderij Jisperweg 74 (circa 1870)
heeft een eclectisch gedetailleerde voorgevel, voorzien van een hoger opgetrokken
middenpartij met twee deuren. Achter bevindt zich een verlengde stalruimte.

Westerblokker
(gemeente Hoorn)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning. Het hier in de 14de eeuw gestichte
regulierenklooster Nieuwlicht werd in 1572-'73 afgebroken. Na de opheffing van de
gemeente Blokker (1979) is het langgerekte lintdorp opgeslokt door de
uitbreidingswijken van Hoorn.
De Herv. kerk (Westerblokker 105) is een driezijdig gesloten zaalkerk voorzien
van een toren van drie geledingen met ingesnoerde spits. De met een laatgotisch
portaal uitgevoerde sobere toren verrees tweede kwart 16de eeuw en bevat een door
Goebel Zael gegoten klok (1537). De huidige kerk met rondboogvensters kwam in
1864 tot stand ter plaatse van de door brand verwoeste middeleeuwse kerk. De
preekstoel met ionische halfzuiltjes dateert uit 1657. Het gave 19de-eeuwse interieur
(met eclectische details) bevat een doophek, overhuifde ouderlingen- en diakenbanken
en een door L. Ypma gebouwd orgel (1871).
De voorm. R.K. St.-Michaëlkerk (Westerblokker 44-46) is een driebeukige
neoclassicistische kerk, gebouwd in 1852-'53 naar ontwerp van Th. Molkenboer. Na
1972 heeft men de kerk tot meubelzaal ingericht en het bovenste gedeelte van de
geveltoren afgebroken.
Op het kerkhof bevinden zich onder meer het graf van pastoor L.J. Wisse († 1888),
een priestergraf met kruis (1919) en een H. Hartbeeld (1922; J.P. Maas). Op enige
afstand staat de moderne R.K.
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Westerblokker, Boerderij De Barmhartige Samaritaan

St.-Michaelkerk (Plantage 29; 1972, J.G. de Groot) met vrijstaande stalen
klokkentoren.
Woonhuizen. Uit het begin van de 20ste eeuw dateren de huizen Westerblokker
112 (circa 1906), met chaletstijl-elementen en erker, en Westerblokker 93 (circa
1933) met expressionistische elementen.
Boerderijen. De belangrijke midden-17de-eeuwse stolpboerderij De Barmhartige
Samaritaan (Westerblokker 39) werd waarschijnlijk gebouwd als geldbelegging voor
een rijke Hoornse koopman, die in het voorhuis zijn herenkamer had. Deze in 1944-'49
herstelde en in 1988-'89 gerestaureerde (C. de Jong) boerderij heeft een iets
inspringende houten darsdeur en een niet-vooruitstekend voorhuis met maniëristische
trapgevel en een sierlijk gemetselde schoorsteen. Het gesneden deurkalf toont een
afbeelding van de Barmhartige Samaritaan en de datering ‘1659’. Andere interessante
stolpboerderijen zijn De Lindenplaats (Westerblokker 52; circa 1760) met wit
gepleisterd en ver uitgebouwd voorhuis, en Buitenrust (Westerblokker 159; 1862)
met spiegel.

Westerland
(gemeente Wieringen)
Wegdorp, ontstaan in de middeleeuwen op het voormalige eiland Wieringen. In

Westerland, Herv. kerk
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Westerland, Villa Waterkeer

de loop van de 19de eeuw verdichtte de bebouwing zich. Aan de zuidzijde bij De
Haukes ontstond enige bebouwing na de aanleg van een postbootsteiger (1874) en
een haven (1890).
De Herv. kerk (Westerlanderweg 65), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is
een driezijdig gesloten, eenbeukige kerk voorzien van een toren van drie geledingen
met tentdak. De kort na 1500 opgetrokken toren, met gotische nissen in de twee
bovenste geledingen, bevat een door Johannes Godefridus gegoten klok (1509). Het
huidige torendak hoort waarschijnlijk bij een herstelling in 1913. Het romaanse schip
en koor werden in 1828 vervangen door een schip met rondboogvensters. Op het
kerkhof bevindt zich onder meer een grafsteen met terebinthboom voor C. Kuut (†
1891).
De voorm. openbare lagere school (Westerlanderweg 61) is een tweeklassige
school uit 1886 met een haakse achterbouw uit 1903.

Westerland, Peilschaalhuisje (1993)

De forse villa ‘Waterkeer’ (Westerlanderweg 17) met rieten dak en
expressionistische elementen werd rond 1927 gebouwd, vermoedelijk naar ontwerp
van L. Zwiers voor directeur-hoofduitvoerder J.A. Ringers van de Maatschappij tot
Uitvoering van de Zuiderzeewerken (M.U.Z.). In 1930 kwam zijn opvolger J. Lely
- de oudste zoon van ingenieur C. Lely - hier te wonen.
Boerderijen. Goede voorbeelden van stolpboerderijen zijn Westerlanderweg 101
(circa 1905) en Koningsweg 20 (1913).
De kaasfabriek ‘Klein Begin’ (Westerlanderlaan 9) is een eenlaagspand uit 1915.
De twee telefooncellen bij Westerlanderweg 43 zijn - inmiddels groen geschilderde
- exemplaren van het in 1930-'32 geproduceerde functionalistische ontwerp van J.A.
Brinkman en L.C. van der Vlugt.
Het oorlogsmonument op de westpunt van Wieringen (Rijksstraatweg ong.; circa
1946) is een obelisk op postament met daaromheen een cirkelvormige muur.
Het peilschaalhuisje (Quarantaineweg ong.), gelegen ten noordwesten van
Westerland, kwam in 1919 tot stand met siermetselwerkbanden en een flauw hellend
zinken dak met sierspant en als opschrift ‘Rijks Peilschaal’.
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De Haukessluis in de Slootvaart, gelegen ten zuiden van Westerland (gemeente
Wieringermeer), is een enkele sluis uit 1931 met daarbij een houten dienstwoning
(Haukessluisweg 6; circa 1930). Bij de coupure in de dijk ter plaatse van het gehucht
De Haukes bevindt zich een schotbalkenloods (bij De Haukes 20; circa 1931).

West-Graftdijk
(gemeente Graft-De Rijp)
Dorp op het Schermereiland, ontstaan in de tweede helft van de 16de eeuw aan de
dijk, toen de schorren ten zuiden van het Schermereiand waren ingedijkt en daarmee
een dijk tegen de Starnmeer was gelegd. Bij de kerk, gebouwd op een terp nabij een
knik in de dijk bij de sluis, vormde zich een kleine dorpskern. Achter de dijk van het
Noordhollands Kanaal ligt een kleine haven, waar in 1921 een jachtwerf werd
ingericht.
De Herv. kerk (Graftdijkplein 3) is een zaalkerk met vijfzijdige sluiting,
steunberen, spitsboogvensters en een houten klokkentorentje. Daarin hangt een door
François en Pieter Hemony gegoten klok (1651). De kerk stamt uit 1651, maar werd
ingrijpend vernieuwd in 1792. Er volgde herstel in 1855-'56 en in 1902 heeft men
de meest westelijke travee met het torentje vernieuwd. Deze in 1992 gerestaureerde
kerk bevat een laat-17de-eeuwse preekstoel met doophek en een door Bakker &
Timmenga voor de Geref. kerk te Sint Annaparochie gebouwd orgel (1906,
overgebracht 1927).
De openbare lagere school ‘Vinkhuysen’ (Kanaaldijk 1-3) werd rond 1930
gebouwd als tweeklassige school met onderwijzerswoning en later uitgebreid.
Woonhuizen. Het herenhuis Zuiderstraat 81 uit 1877 is de voorm Herv. pastorie.
Uit die tijd dateren ook het als onderwijzerswoning gebouwde sober-neoclassicistische
middenganghuis Graftdijkplein 1 (1878) en het huis Zuiderstraat 33 met kroonlijst
en dakkapel met gesneden daklijst. Iets jonger zijn het gepleisterde eenlaagspand
Kanaaldijk 85 (circa 1890), gedekt met Oegstgeester pannen, en de
brugwachterswoning Kanaaldijk 105 (circa 1900) met eenvoudige
neorenaissance-details.
Oost-Graftdijk. Dit dijkdorp ten oosten van West-Graftdijk ontstond in de tweede
helft van de 16de eeuw. Ter plaatse van een kerk uit 1647 werd in 1840 de huidige
Herv. kerk (Oost-Graftdijk 45) gebouwd als een zaalkerk met steunberen,
spitsboogvensters en een gepleisterde façade met kleine houten klokkentoren. Op
het kerkhof staat een houten baarhuisje (1874). De rond 1870 gebouwde Doopsgez.
vermaning (Oost-Graftdijk 27) is een eenvoudige neoclassicistische zaalkerk met
rondboogvensters en gepleisterde voorgevel. Woonhuizen. De vroeg-19de-eeuwse
voorm. onderwijzerswoning Oost-Graftdijk 43 kreeg bij een verbouwing in 1885
chaletstijl-elementen. De houten landarbeiderswoning Oost-Graftdijk 42 dateert van
1877. De boerderij Oost-Graftdijk 44 (circa 1900)
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heeft een deels gepleisterd woongedeelte met houten voorschot en is via een houten
tussenlid verbonden met een houten hooihuis.

Westwoud
(gemeente Drechterland)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning. In 1414 kreeg de Stede
Westwoude (Westwoud met Ooster- en Westerblokker en Binnenwijzend)
stadsrechten, maar deze waren louter bestuurstechnisch van aard. Bij de ronde
begraafplaats ('t Laantje), ter plaatse van de in 1876 gesloopte 14de-eeuwse dorpskerk,
verspringt de ontginningsas (Oudijk) in zuidoostelijke richting en gaat vervolgens
als Dr. Nuijensstraat door in de richting van Hoogkarspel.
De Herv. kerk (Dr. Nuijensstraat 24) is een zaalkerk met aangebouwde consistorie
en een half-ingebouwde toren met achtkantige lantaarn en naaldspits. In de toren
hangt een door Claude Fremy gegoten klok (1684). Deze eclectische kerk met
gietijzeren rondboogvensters kwam in 1875 tot stand naar plannen van A.T. van
Wijngaarden en bevat een Van Dam-orgel (1883).
De R.K. St.-Martinuskerk (bij Dr. Nuijensstraat 80) is een driebeukige kruiskerk
met halfronde apsis en een toren van drie geledingen met houten lantaarn en
ingesnoerde naaldspits. Ter vervanging van een schuurkerk uit 1773 werd deze
neoclassicistische kerk in 1849-'51 gebouwd naar ontwerp van Th. Molkenboer. In
rondboognissen van de

Westwoud, R.K. St.-Martinuskerk (1983)

voorgevel staan door P.J. de Cuyper vervaardigde beelden. De kerk is gerestaureerd
in 1983-'84.
Het interieur wordt gedekt door gestucte kruisribgewelven op ionische zuilen en
pilasters met entablementen. Tot de rijke neobarokke inventaris uit de bouwtijd
behoren biechtstoelen, een communiebank, een neobarok hoofdaltaar (L. Veneman)
en zijaltaren, enkele heiligenbeelden, koperen kronen en een gebeeldhouwde
preekstoel (1865). Verder zijn er een door L. Ypma gebouwd orgel (1863-'64) en
een koperen gedenkplaat voor in 1894 in Westwoud overleden arts en historicus
W.J.F. Nuijens (1898, J.H. Brom).
Bij de kerk horen een pastorie (Dr. Nuijensstraat 80; 1863), een voorm.
liefdesgesticht (Dr. Nuijensstraat 72; 1872) met school, en de tweeklassige R.K.
lagere St.-Martinusschool (Dr. Nuijensstraat 112; 1930, S.W. Langius). Het voorm.
raadhuis (Dr. Nuijensstraat 13) is een sober neoclassicistisch pand uit circa 1860
met souterrain en beletage, een kleine dakruiter en vensters met lambrekijns. De
naastgelegen voorm. openbare lagere school (circa 1875) is later verbouwd tot
brandweerkazerne.

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

Westwoud, Banpaal

Woonhuizen. Het dwarse houten eenlaagspand Dr. Nuijensstraat 92 (circa 1830)
heeft een bakstenen voorgevel. Uit 1909 dateert het L-vormige huis Dr. Nuijensstraat
40-42 met houten ingangsportiek en sierspant.
Boerderijen. Terugliggende darsdeuren heeft de in opzet 18de-eeuwse
stolpboerderij Dr. Nuijensstraat 82, die in de 19de eeuw is voorzien van een gesneden
deur en een dakkapel met gesneden windveren. Het uitgebouwde woongedeelte van
de mogelijk nog 18de-eeuwse stolpboerderij Dr. Nuijensstraat 102-104 kreeg rond
1890 een sierspant. De uit 1853 daterende stolpboerderij Dr. Nuijensstraat 21 heeft
een gevelsteen ter herinnering aan koninklijk bezoek in 1914. Een pronkdeur met
snijlicht en daarboven een houten klokgeveltop met hoekvazen bezit de stolpboerderij
Vredebest (Oudijk 9; 1868). Jongere stolpboerderijen zijn Dr. Nuijensstraat 22
(1870), met spiegel, dakerker en versierde schoorsteen, en de Martha Hoeve (Dr.
Nuijensstraat 63; 1873) met asymmetrisch geplaatst houten voorschot.
De banpaal tussen de ‘Stedeken Broeck en Westwoud’ (bij Dr. Nuijensstraat 75)
is een zandstenen paal uit 1754 op een geblokt bakstenen postament en bekroond
door een schildhoudende leeuw.

Westzaan
(gemeente Zaanstad)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning. De langgerekte tweezijdige
lintbebouwing van Westzaan is onder te verdelen in vijf buurten. Het noordelijke
deel van de verspringende ontginningsas is het Middel- of Noordeinde. De sprong
zelf wordt gevormd door de Weiver en ten zuiden daarvan liggen de Kerkbuurt, de
bebouwing langs de J.J. Allanstraat en ten slotte het Zuideinde. De dorpskern bij de
Kerkbuurt is zowel rond 1920 uitgebreid als na de Tweede Wereldoorlog. Westzaan
is een beschermd dorpsgezicht.
De (Herv.) Grote Kerk (Kerkbuurt 37) is een kruisvorige kerk met in elk van de
vier binnenhoeken een kwartronde uitbouw. Deze in 1740-'41 naar ontwerp van Jan
van der Streng gebouwde
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Westzaan, (Herv.) Grote Kerk, plattegrond

kerk heeft aan de voorzijde een ingezwenkte geveltop met beeldhouwwerk op de
overgang van Lodewijk XV-naar Lodewijk V-stijl (Jan van Logteren). Bij de bouw
waren tevens metselaar Coenraet Hoeneker en de stukadoors Hans Jacob en Hendrik
Husly betrokken. Van de voorganger uit 1573 bleef aanvankelijk de toren behouden,
maar deze stortte in 1843 in. De kerk is gerestaureerd in 1967-'70.
Het interieur wordt gedekt door wit gepleisterde houten tongewelven. Tot de
inventaris behoren een preekstoel op gebeeldhouwd voetstuk (pelikaan met jongen;
circa 1740) en een door de firma Flaes en Brünjes gebouwd orgel (1866, gerestaureerd
2002).
De voorm. pastorie (Kerkbuurt 30) is een 18de-eeuws dwars huis met een rond
1910 verhoogde middenpartij.
De (Doopsgez.) Zuidervermaning (Zuideinde 231) van de Friese doopsgezinden
verving in 1731 een gebouw uit 1664. Dit tweelaagse houten zaalgebouw heeft binnen
een houten tongewelf en tribunes. Uit de bouwtijd dateren de preekstoel en enkele
banken (twee overhuifd). Uit de Kleine Kerk van Edam komt het door Matthijs
Verhofstad gebouwde orgel (1718; overgebracht en gerestaureerd 1880, P. Flaes).
De kerkenraadskamer bevat een 18de-eeuwse tegelschouw.
Naast de kerk staat de kosterij, gebouwd in 1731 als weeshuis. De 18de-eeuwse
houten pastorie (Zuideinde 231) heeft eind 19de eeuw de huidige stenen voorgevel
gekregen.
De voorm. (Doopsgez.) Noordervermaning (Allanstraat 463) van de Waterlandse
doopsgezinden is nu in gebruik bij de Geref. gemeente. Deze houten zaalkerk uit
1695 werd rond 1850 verbouwd en kreeg toen een deels gepleisterde stenen voorbouw
in Willem II-gotiek voorzien van spitsboogvensters met ijzeren traceringen. Het
interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken en korbeelstellen
met zwanenhalskorbelen. Op de orgelgalerij staat een door B.F. Bergmeijer gebouwd
orgel (1870).
Overige kerken. Uit het begin van de 20ste eeuw dateren de Chr. Geref. kerk
(Allanstraat 185; 1907, J.A. Versteeg) en de voorm. Geref. kerk (Groene Jagerstraat
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2; 1928, J. en D. Eilmann). De laatste is een zakelijk-expressionistische zaalkerk met
terzijde geplaatste toren.
Het voorm. rechthuis (Kerkbuurt 35) kwam in 1781-'83 tot stand voor de banne
Westzaan en heeft van 1816 tot 1974 als raadhuis gediend. Dit door Johan Samuel
Creutz ontworpen blokvormige gebouw met afgeronde gevelhoeken is uitgevoerd
in Lodewijk XVI-stijl. Het heeft een afgeplat schilddak met aan de voorzijde een
koepeltoren en een portiek met ionische zuilen en gebeeldhouwd fronton. De secretarie
(voorheen weeskamer) bevat een schouw in Lodewijk XV- en XVI-vormen.
Het postkantoor met directeurswoning (Kerkbuurt 36-38) is een karakteristiek
tweelaags pand uit 1913 met gepleisterde geveltoppen.
Rote (Provincialeweg 16). Dit gepleisterde eenlaagse herenhuis werd in 1729 aan
de Overtoom gebouwd en in 1990 naar de huidige locatie verplaatst. De hoeklisenen
hebben gebeeldhouwde consoles. Het middenrisaliet is voorzien van een halsgevel
met gebeeldhouwde vleugelstukken (Dag en Nacht), een gevelreliëf (Mercurius) en
een gebogen fronton. Tussen zoldervenster en ingangsomlijsting zit een
zonnewijzersteen in Lodewijk XIV-vormen.
Woonhuizen. De meeste huizen zijn opgetrokken in hout, sommige hebben een
rijk versierd voorschot. Voorbeelden van houten huizen met een 17de-eeuwse
oorsprong zijn het driebeukige pand Zuideinde 139 (1635) en de huizen Zuideinde
239 (1648), Weiver 54 (1681), Kerkbuurt 41 (interieurdetails 18de eeuw) en
Allanstraat 119. Het laatstgenoemde heeft twee haakse, grotendeels bakstenen
zijvleugels; op een

Westzaan, Rechthuis en (Herv.) Grote Kerk
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Westzaan, Woonhuis In de Oranjeboom

bovendorpel bij de rechtervleugel is een paltrokmolen afgebeeld (1685). Het
laat-17de-eeuwse houten huis Allanstraat 378 is uitgevoerd met een afluiving en ook
de 18de-eeuwse houten huizen hebben soms een afluiving, zoals Weiver 1 (begin
18de eeuw) en Allanstraat 386 (circa 1740). Dat laatste pand heeft een deur in
Lodewijk XVI-stijl en een kelder met opkamer, net als Allanstraat 427. Het in 1744
ter vervanging van een in 1741 afgebrand huis gebouwde huis Allanstraat 382 heeft
een ingangsomlijsting met pilasters en een dakkapel met fronton; het gebogen
hoekraam dateert van 1814. Dit huis werd in 1898 het woonhuis van burgemeester
J.J. Allan. Een eenvoudige topgevel met vensteromlijsting in Lodewijk XV-vormen
heeft het L-vormige houten huis Allanstraat 375 (circa 1740). In het dorp staan
verschillende vroeg-19de-eeuwse houten huizen met een ingezwenkt en versierd
voorschot in Lodewijk XVI- of neoclassicistische vormen. Voorbeelden hiervan zijn
de huizen In de Oranjeboom (Allanstraat 328), Zuideinde 200 (circa 1810) met
omlijste ingang in een afluiving, Kerkbuurt 11 met gebogen hoekvensters, en
Allanstraat 384 (1825) met rijke achtergevel en een achterkamer met
vroeg-19de-eeuwse schouw en rozettenplafond.
Royaler van opzet zijn enkele (houten) middenganghuizen met dakkapel en
ingangsomlijsting, zoals het van oorsprong mogelijk nog 18de-eeuwse pand Zuideinde
152, het eenlaagse houten herenhuis Zonnewende (Zuideinde 187), en de huizen
Zuideinde 87 (brede dakkapel) en Kerkbuurt 6 (twee dakkapellen met ronde vensters).
Het wit gepleisterde middenganghuis Kerkbuurt 19 (1872) is een voorm.
onderwijzerswoning (gerestaureerd 1993). Het 19de-eeuwse L-vormige tweelaagspand
Kerkbuurt 15 heeft rond 1890 een mansardedak met gesneden windveren gekregen.
Ook enkele ruimere arbeiderswoningen uit circa 1890 hebben een mansardedak,
zoals Kerkbuurt 27 en Allanstraat 367. De laatste is voorzien van een dakkapel in
chaletstijl-vormen.
Boerderijen. Karakteristieke voorbeelden van houten stolpboerderijen zijn
Allanstraat 189 (18de eeuw), Allanstraat 268 (mogelijk 18de-eeuws) en Kerkbuurt
32 (19de eeuw). De houten boerderij Allanstraat 289 (eind 18de eeuw) heeft een
uitgebouwde zijkamer en aan de achterkant een breder houten bedrijfsgedeelte. Een
19de-eeuwse stolphoeve met houten voorend is Allanstraat 101. Opmerkelijk is de
met rode dakpannen beklede kaakberg (bij Allanstraat 423) uit circa 1900.
Windmolens. Papiermolen De Schoolmeester (Guispad 3) is een zeskantige houten
stellingmolen uit 1692 met een lange houten droogschuur uit 1903. In deze in 2000
gerestaureerde molen bevinden zich een met stoom aangedreven papiermachine
(1877) en een schepkuip. Pelmolen Het Prinsenhof (Relkepad ong.) is een achtkantige
houten stellingmolen uit 1722. Bij de molen staat een kleine houten schuur met
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stookplaats voor het personeel. Tussen de twee genoemde molens staat De Jonge
Dirk. Deze in 1908 in Zaandam als specerijmolen gebouwde kleine achtkantige
houten stellingmolen heeft men in 1959 hier als papiermolen herbouwd.
Graanmalerijen. Het wit gepleisterde tweelaagspand van de elektrische
graanmalerij en foeragehandel J. Schoen Sz. (Watermolenstraat 21) werd in 1916
gebouwd naar plannen van W. Hartman en J. Buis (uitgebreid 1924). Uit dezelfde
tijd dateren de voorm. coöperatieve graanmalerij De Tijdgeest (Veenpolderdijk 4)
en de voorm. graanmalerij De Gunst (Veenpolderdijk 32). De laatste is een tweebeukig
pand met mansardedaken, waarvan het linkerdeel (woonhuis) in hout is uitgevoerd.
Overige bedrijfsgebouwen. De voorm. verffabriek Avis Colourworks Ltd.
(Allanstraat 266), gebouwd in 1916 ter plaatse van een verfmolen, bestaat uit een
reeks hallen met sheddaken. De stenen gevels zijn uitgevoerd met spaarvelden. In
cementreliëf staat de fabrieksnaam vermeld. De fabriek is rond 1930 uitgebreid met
een blokvormig tweelaags gebouw met betonskelet. De voorm. biscuitfabriek
‘Vicomte’ (Overtoom 30) dateert uit circa 1920.
De Westzanersluis (bij Nauernasche Vaartdijk 32) vormt de verbinding tussen
de Weelsloot en de Nauernasche Vaart. Deze stenen sluis verving in 1722 een
waarschijnlijk houten sluis uit 1633. Bij een vernieuwing in 1889 is voor voetgangers
een ijzeren draaibrug toegevoegd.
De watertoren (Communicatieweg-Oost 12) verrees in 1885 voor de Zaanlandse
Waterleiding naar een ontwerp van D. de Leeuw. De ronde bakstenen toren is in
1922 verhoogd met een tienzijdige betonnen opbouw met Intzereservoir en koepeldak.
Het trafohuisje ‘De Tijdgeest’ (tegenover Veenpolderdijk 6), gebouwd rond 1915
voor de P.E.N., is mogelijk ontworpen door J.B. van Loghem.
Nauerna. Dit gehucht ten zuidwesten van Westzaan is ontstaan bij de sluis van
de Nauernasche Vaart in het IJ (later Zijkanaal D). Die Schermersluis (Overtoom
ong.) is een in 1800 vernieuwde schutsluis uit 1632 met een in 1802 vernieuwde
uitwateringsduiker uit 1651 (gerestaureerd 1940). De voorm. openbare lagere school
met onderwijzerswoning (Nauerna 30) werd in 1869 gebouwd naar ontwerp van F.J.
Krieger als twee wit gepleisterde panden met gesneden windveren. Het voorm. gemaal
‘De Landbouw’ (Nauerna 13) kwam in 1877 tot stand ten behoeve van de afwatering
van de Zuiderpolder naar Zijkanaal D van het Noordzee Kanaal.

Wieringen
(gemeente Wieringen)
Voormalig eiland met een langgerekte structuur, waarvan de kern bestaat uit
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Wieringen, Westkant van het eiland met de overgang naar de Wieringermeerpolder

een eindmorene van het landijs in de vorm van de keileemrug ‘De Hoge Wal’. Deze
stuwwal, die in het westen het hoogst is (circa dertien meter), werd in de voorlaatste
ijstijd van het Pleistoceen (het Saalien) gevormd en in de laatste ijstijd (het
Weichselien) met een laag dekzand opgehoogd. Stormvloeden in de vroege
middeleeuwen zorgden voor de afscheiding van het vasteland, waarna in de 12de
eeuw een eiland overbleef.
Wieringen, voor het eerst in de 10de eeuw genoemd, en in 1184 onder deze naam
bekend, aanvaardde in 1284 het gezag van de graaf van Holland. In 1432 kreeg
Wieringen enkele handelsrechten van gravin-weduwe Margaretha. Al in 1541 was
er een plan om aan de zuidoostzijde een deel van de buitendijkse gronden in te
polderen, maar deze liepen in de 17de eeuw weer onder. De uiteindelijke bedijking
geschiedde pas in 1845-'46, in de vorm van de polder Waard-Nieuwland. Rondom
het eiland werd tot circa 1930 naar wier gevist, eerst ten behoeve van de dijkaanleg
en later onder meer ten behoeve van matrasvullingen. Op de punt bij Westerland
stichtte men in 1806 een quarantaine-inrichting (opgeheven 1876). Oorspronkelijk
had het eiland geen haven, maar in 1890 groef men een haven aan de zuidwestzijde
bij De Haukes en in 1900 een haven bij Den Oever.
Na de stormramp van 1916 kwamen de plannen voor een afsluitende dijk in een
stroomversnelling. Het eiland werd middels de Amsteldiepdijk (1921-'24) met het
vasteland verbonden en middels de Afsluitdijk (1929-'32) met Friesland. Ter ontlasting
van de in 1864 verharde Koningsweg legde men in 1930 dwars over het eiland een
betonweg aan (nu N99). De Waddendijk aan de noordzijde is rond 1987 op
Deltahoogte gebracht. De belangrijkste nederzettingen op het eiland zijn: Den Oever,
Hippolytushoef, Oosterland en Westerland. Zie hiervoor elders in dit boek.

Wieringerwaard
(gemeente Anna Paulowna)
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Lintdorp, ontstaan in de in 1610-'12 bedijkte polder Wieringerwaard (destijds ook
Nieuwe-Zijpe genoemd). De bebouwing concentreerde zich langs de (Noord en Zuid)
Zijperweg. De haaks hierop staande Molenweg leidde naar de
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in 1856 gemaakte coupure in de Noorddijk richting Anna Paulownapolder. Eind
19de eeuw kende het dorp enige welstand en werd het wel ‘de Pauwenstad’ genoemd.
De Doopsgez. kerk (1654) werd in 1924 afgebroken. Na de Tweede Wereldoorlog
in Wieringerwaard aan de noordzijde uitgebreid.
De Herv. kerk (Noord Zijperweg 29), een gepleisterde zaalkerk met portaal en
geveltoren, werd in 1865 gebouwd ter plaatse van een voorganger uit 1693. In de
geveltoren hangt een door Gisbertus van den Ende gegoten klok (1693).
Het polderhuis Wieringerwaard (Noord Zijperweg 35) is een stolpboerderij
voorzien van een hoge onderkelderde hoekuitbouw met sierspant. Dit in 1611-'12
gebouwde en door een ‘casteleyn’ bewoonde pand werd verbouwd in 1681 (voorgevel)
en rond 1750 (omlijste ingangspartij). Uit die tijd zijn ook de kastenwand met
Lodewijk XV-details en de betegelde schouw met smuiger in de opkamer van de
uitbouw. Die kamer diende als vergaderplaats voor het gemeente- en polderbestuur.
Het gebouw is gerestaureerd in 1951-'52 (C.W. Royaards) en dient sinds 1990 als
woonhuis.
De openbare lagere school (Noord Zijperweg 23) is een vierklassige
middengangschool uit 1931.
Woonhuizen. Uit circa 1890 dateren de met eclectische details uitgevoerde huizen
Zuid Zijperweg 43, met houten voorschot, en Noord Zijperweg

Wieringerwaard, Polderhuis, interieur (1970)

22 met ajour gezaagd topschot. Dezelfde (onbekende) architect was verantwoordelijk
voor de villa Dilemma (Noord Zijperweg 19; circa 1910) en de burgemeesterswoning
De Strook (Noord Zijperweg 33; 1911). De toegepaste, aan jugendstil verwante,
vormen zijn ook zichtbaar bij de villa Noord Zijperweg 27 (1911). Ontworpen in
‘Um 1800’-vormen is de villa Noord Zijperweg 2 (circa 1910).
Windmolen ‘De Hoop’ (Molenweg 47) is een achtkantige binnenkruier met een
met riet gedekte kap en romp op een met hout beklede voet. Deze poldermolen uit
1741 is na 1870 tot korenmolen verbouwd.
Het voorm. stoomgemaal (Molenweg 48) kwam in 1871 tot stand ter vervanging
van de (nog bestaande) spuisluisuit 1754. Bij de verbouwing en elektrificatie in 1924
heeft men de schoorsteen gesloopt en de dienstwoning toegevoegd.
Het voorm. tramstation (Zuid Zijperweg 37) werd in 1911 gebouwd als station
annex tramwachterswoning voor de stoomtram Schagen-Van Ewijcksluis. De
watertoren (Molenweg 42) verrees in 1927, waarschijnlijk naar plannen van W.
Mensert. Deze twaalfzijdige bakstenen toren met zakelijk- expressionistische details
en een koepelvormig dak bevat twee betonnen vlakbodemreservoirs.
De voorm. zuivelfabriek ‘Volharding’ (Zuid Zijperweg 66) werd rond 1930
gebouwd met zakelijk-expressionistische details.
Boerderijen. In de polder Wieringerwaard staan interessante boerderijen.
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Wieringerwaard, Boerderij Bouwlust

De in oorsprong 18de-eeuwse en in de 19de eeuw verbouwde stolpboerderij Noord
Zijperweg 81 heeft aan de voorzijde aan beide hoeken een uitgebouwde kamer.
Opvallend rijk is de grote villaboerderij Bouwlust (Barsingerweg 5) uit 1863 met
tweelaags gepleisterd eclectisch woongedeelte. Zuid Zijperweg 27 heeft een eclectisch
woongedeelte uit circa 1870. Vergelijkbaar hiermee, maar dan uit circa 1890, is de
met eclectische details uitgevoerde boerderij Waardpolderhoofdweg 22. In
kalkzandsteen opgetrokken is de villaboerderij Waardpolderhoofdweg 15 (circa
1910). Chaletstijl-details vertoont de kop-rompboerderij Zonnehove (Barsingerweg
6; 1913) en de kop-rompboerderij Volhouden (Waardpolderhoofdweg 26; circa 1935)
heeft een zakelijk-expressionistische vormgeving.

Wieringerwerf
(gemeente Wieringermeer)
Hoofddorp van de Wieringermeer, gesticht in 1936 aan de oostzijde van de
Robbevaart. In 1941 kreeg dit door M.J. Granpré Molière ontworpen dorp zijn huidige
naam. Oorspronkelijk was het wat zuidelijker gepland, rond een als vluchtheuvel
opgeworpen terp, maar vanwege de slechte ondergrond week men noordwaarts uit;
het industrieterrein bleef wel aan de zuidzijde (Wieringerwerf-Zuid). De rechthoekige
dorpsstructuur wordt bepaald door twee haaks gelegen brede groene assen (Terpstraat
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Wieringerwerf, R.K. Christus Koningkerk

en Prof. Granpré Molière-straat) met op de hoek het domeinkantoor. Kerken
accentueren de drie andere hoekpunten. Na de herbouw na inundatie in 1945 kreeg
het dorp aan de noordzijde een raadhuis en een derde groene as (Brinkweg). De
winkels bevinden zich aan de Terpstraat (oostzijde) en de Brinkweg (zuidzijde). Het
centrale sportveld is rond 1946 bebouwd (Patrijsstraat). Latere uitbreidingen zijn
overwegend aan de oostzijde verwezenlijkt. Alle architectuur is traditionalistisch
van vorm.
Kerken. Het dorp heeft drie zaalkerken, te weten de Herv. kerk (Meeuwstraat 44;
circa 1938) met half uitgebouwde toren aan de koorzijde, de Geref. kerk (Terpstraat
38; 1938, A. Rothuizen) met half-ingebouwde ranke toren met naaldspits en een
jeugdhuis (1955), en de R.K. Christus Koningkerk (Prof. Granpré Molièrestraat 23;
1939-'40, H.M. Martens). De laatste is voorzien van een driezijdig gesloten koorapsis
en een in breuksteen uitgevoerde toren met hoekpilonen en achtzijdige spits. Het bij
de inundatie weggeslagen koor en schipgedeelte is hersteld in 1948.
De Chr. lagere school (Terpstraat 42) is een drieklassige gangschool met
kleuterschool uit 1939.
Het voorm. domeinkantoor (Ir. Smedingplein 1), nu kantoor van het waterschap
Hollands Kroon, werd in 1941-'42 gebouwd naar ontwerp van de
Wieringermeerdirectie. Dit gebouw met

Wieringerwerf, Brandweerkazerne

neobarokke details (trappartij) heeft links een risaliet met op de verdieping de
vergaderzaal. Op het plein ervoor staat het beeld ‘De Maaier’ (1941, T. van Reijn).
De brandweerkazerne (Verbindingsweg 2), met aangrenzende dienstruimten,
dateert uit 1949. Door de houten slangentoren op een hoek van het schilddak heeft
het gebouw iets weg van een kerk.
Het raadhuis (Loggersplein 1), een robuust vierkant gebouw met betonnen entree
en hoger uitstekende trappartij (achter), verrees in 1953-'55 naar ontwerp van J.F.
Berghoef. Op de verdieping bevinden zich de raadzaal en een centrale hal, de laatste
met sgrafitto's van J. Goeting.
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Woonhuizen. De wit geschilderde forse rentmeesterswoning Terpstraat 2 dateert
uit 1942, evenals de dubbele middenstandswoningen Terpstraat 4-38 met
aangebouwde schuren. Patrijsstraat 2-40 en Sternstraat 54-56 zijn rond 1946
gebouwd als noodwoningen met geprefabriceerde betonelementen (Airey-systeem).
De vrijstaande eengezinswoning Sternstraat 2 is uit 1949 (gevelsteentje).
Het monument ‘De Wielen’ (bij Noorderdijkweg 23a), opgericht in 1946 ten
noordoosten van Wieringerwerf, markeert de plek waar de Duitsers op 17 april 1945
de ringdijk opbliezen. De daaropvolgende inundatie verwoestte tachtig procent van
de gebouwen in de polder.
Kreileroord. Dit ten oosten van Wieringerwerf gelegen kleine dorp zonder kerk
werd in 1957 gesticht naar plannen van W. Bruin. Een dorpshuis en enkele voorm.
winkels (Klaverstraat) bepalen de structuur. Rond 1960 gebouwd zijn de drieklassige
openbare lagere school (Bollenstraat 54) en de voorm. woon- en winkelpanden
Klaverstraat 1-3.

Wijdenes
(gemeente Drechterland)
Dorp, ontstaan in de 12de eeuw als veenontginning. Nabij de huidige zuidpunt van
de noord-zuid gerichte ontginningsas (Zuideruitweg) verrees in 1282 een burcht die
in 1296 al weer werd gesloopt. Bij de Kerkbuurt vormde zich een
bebouwingsconcentratie. Na de Tweede Wereldoorlog is daar een kleine woonbuurt
ontstaan.
De voorm. Herv. kerk (Kerkbuurt 72) is een eenbeukige kerk met een toren van
drie geledingen met balustrade en achtzijdige spits. De laat-gotische toren verrees
rond 1500; spits en balustrade dateren van een verbouwing in 1893. In de toren hangt
een door Henricus Nieman gegoten klok (1617). De bijbehorende kerk werd na brand
(1616) herbouwd in 1619. Vervolgens heeft men in 1839 het schip herbouwd en na
een verdere verbouwing in 1857 volgde in 1863 de toevoeging van een zuidelijke
dwarsarm.
Het voorm. raadhuis (Kerkbuurt 68) is een blokvormig tweelaags pand uit circa
1880 met balkon, dakkapel en
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eclectische details.
Woonhuizen. Het in opzet tweebeukige houten huis Zuideruitweg 40 heeft een
18de-eeuwse kern. Oorspronkelijk waren er bedsteden in de afluiving. Andere
voorbeelden van houten huizen met een mogelijk 18de-eeuwse oorsprong zijn
Zuideruitweg 38 en Kerkbuurt 78 en 80.
Windmolen ‘De Stofmolen’ (Molenweg 1) is een met riet gedekte achtkantige
stellingmolen. Deze korenmolen kwam in 1911 tot stand met gebruik van onderdelen
van de poldermolen ‘Het Vette Schaap’ uit Zaandijk.
Oosterleek. Dit lintdorp ten oosten van Wijdenes ontstond als laat-middel-eeuwse
veenontginning. Door landafslag kwam de kerk later dichter aan zee te liggen. De
voorm. Herv. kerk (Oosterleek 9) kwam in 1875 tot stand als zaalkerk met houten
geveltoren op de plaats van een kerk uit 1694 (gevelsteen behouden). Achter de kerk
ligt een schelpenkerkhof. Uit 1873 dateert de tweeklassige openbare lagere school
met onderwijzerswoning (Oosterleek 7).

Wijk aan Zee
(gemeente Beverwijk)
Dorp, ontstaan in een duinkom. In de 14de en 15de eeuw kende Wijk aan Zee een
levendige handel op Engeland, waaraan tijdens de Opstand een einde kwam. Daarna
legde men zich toe op visvangst en schelpwinning. Er was echter geen

Wijk aan Zee, Herv. kerk

haven, de bomschuiten lagen gewoon op het strand. Na 1850 verdween de visserij.
In 1881 werd het Badhotel geopend (gesloopt circa 1980) en daarna ontwikkelde het
dorp zich tot een badplaats van bescheiden afmeting. Vanaf eind 19de eeuw verrees
aan de zuidwestzijde van het dorp enige villabebouwing en later kwam er aan de
noordoostzijde van het dorp nog enige nieuwbouw. Opvallend is de door woonhuizen
omringde Dorpsweide langs de Zeestraat. Dit grote ovale weiland is het restant van
een gemeenschappelijke weide van het dorp.
De Herv. kerk (Voorstraat 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Odulphus, is een
eenbeukige kerk met een slanke toren van vier geledingen met gedrukt tentdak. Een
rond 1420 tot stand gekomen laat-gotische kruiskerk werd in 1573 grotendeels
verwoest, waarna men in 1609 slechts het schip en de toren heeft hersteld. In de toren
hangt een door Francois Hemony gegoten klok (1658). De ruïne van de rest van de
kerk werd in 1855 verwijderd. Bij de restauratie in 1936-'37 (G. Friedhoff) is de
huidige consistoriekamer aangebouwd. Tot de inventaris behoren een preekstoel op
15de-eeuwse stenen voet, een 17de-eeuws doophek en een Maarschalkerweerd-orgel
(1905).
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De R.K. St.-Odulphuskerk (St.-Odulfstraat 6) is een eenbeukige kerk met
vijfzijdige apsis en een toren van drie geledingen met naaldspits en aangebouwde
traptoren. Deze in 1978 gerestaureerde neogotische kerk verrees in 1889-'90 naar
plannen van C.L.M. Robbers ter vervanging van een 17de-eeuwse schuilkerk. Het
uit een schuilkerk te Kethel afkomstige, door Pieter Assendelft gebouwde, orgel
(1754) werd in 1891 hier geplaatst en uitgebreid. Verder zijn er kruiswegstaties van
F. Loots (1899-1904).
De voorm. Geref. kerk (Julianaweg 75) is een eenvoudige zaalkerk uit circa 1930
met dakruiter.
De voorm. openbare lagere school (Relweg 4) werd rond 1900 gebouwd als
drieklassige gangschool. Het voorm. politiebureau met woonhuis (St.-Odulfstraat
23-23a) kwam rond 1915 tot stand in traditionalistische stijl.
Woonhuizen. Een voorbeeld van een eenvoudige 19de-eeuwse visserswoning is
het gepleisterde pand Fransepad 1. Karakteristieke vroeg-20ste-eeuwse woningen
zijn het met houten geveltopversiering en sierspant uitgevoerde huis Rustoord
(Gasthuisstraat 1), het forse dubbelpand Gertrude (Julianaweg 15-17; 1904), de
gepleisterde villa La Viola (Julianaweg 59) met torentje, en het aan een duinvoet
gelegen blokvormige gepleisterde huis Santiago (Van Ogtropweg 16).
Horeca. Rond 1890 gebouwd als pension is het wit gepleisterde Hotel de Klughte
(Van Ogtropweg 2) in chaletstijl. Het café met bovenwoningen Voorstraat 2-8
(1907-'08) is een gepleisterd hoekpand met jugendstildetails.
Het voorm. R.K. sanatorium ‘Heliomare’ (Relweg 51), in 1932 ingezegend door
mgr. J.D.J. Aengenent, was bestemd voor mensen met tuberculose of beenderziekten.
De neogotische kapel uit 1929 is ontworpen door A.A.M. Bruning. Het
gemoderniseerde en uitgebreide gebouw dient nu als revalidatiecentrum.
Koloniehuizen. Het voorm. Joodse kinderkoloniehuis (Relweg 57; circa 1915),
een wit gesausd pand met serres en veranda, en het koloniehuis Maris Stella
(Voorstraat 42; 1926) zijn beide gemoderniseerd en aangepast aan hun huidige
bestemming.

Winkel
(gemeente Niedorp)
Dorp, ontstaan in de middeleeuwen als veenontginning. In 1414 kreeg Winkel samen
met Oude en Nieuwe Niedorp stadsrechten, maar deze waren louter bestuurstechnisch
van aard. Winkel werd in 1519 grotendeels verwoest en had te lijden van een
dorpsbrand in 1649. Een tweezijdige lintbebouwing vormde zich tussen de Herv.
kerk (noordoosten) en het raadhuis (zuidwesten). In de 19de eeuw volgde bebouwing
aan de Bosstraat en na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de zuidoostzijde
uitgebreid.
De voorm. Herv. kerk (Dorpsstraat 177) is een wit gepleisterde zaalkerk voorzien
van een geveltoren met achtzijdige lantaarn en naaldspits. Deze neoclassicistische
kerk kwam in 1845 tot
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stand naar plannen van H.H. Dansdorp ter vervanging van een voorganger. De in
1867 grotendeels afgebroken en herbouwde geveltoren bevat een door Geert van
Wou gegoten klok (1482). De kerk is in 1986-'87 gerestaureerd.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 61) is een blokvormig tweelaags pand met
bordes en houten klokkentoren. In 1599 ontstond een eenlaags gebouw, dat in 1615
werd verbouwd. Bij een vergroting en ophoging in 1666 kreeg het zijn huidige
volume, waarna het tevens plaats bood aan een waag, een cachot en een brandspuit.
Er volgde nog een ingrijpende verbouwing in 1856 en de klokkentoren werd in 1896
in zijn huidige vorm vernieuwd. De kruiskozijnen en het huidige bordes zijn
aangebracht bij een verbouwing in 1922-'23 (S. Vis). Sinds 1994 is het gebouw een
museum van parfumflesjes.
Het voorm. wees- en armenhuis (Bosstraat 36) kwam in 1872 tot stand met flauw
hellend dak en gesneden windveren en diende tot 1912 als zodanig. Vanaf 1928 was
het geruime tijd een bejaardentehuis.
Het voorm. postkantoor (Bosstraat 30), een eclectisch pand geflankeerd door
eenlaagse aanbouwen, werd in 1879 gebouwd naar plannen van J. Rezelman.
Woonhuizen. Rond 1880 gebouwd zijn de gepleisterde neoclassicistische
notabelenwoning Bosstraat 1 en het huis Dorpsstraat 116 met flauw hellend dak en
gesneden windveren. Iets jonger is het met rijke eclectische details en een balkon
uitgevoerde Huize Doornstate (Bosstraat 56; circa 1890).

Wognum
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning. Samen met Wadway, Nibbixwoud
en Hauwert kreeg het in 1414 van graaf Willem VI - louter bestuurstechnische stadsrechten. Er vormde zich een lintbebouwing aan de Raadhuisstraat en de haaks
daarop gelegen Kerkstraat, waar in de 19de eeuw ook de katholieke kerk verrees.
Na de Tweede Wereldoorlog is het dorp aan weerszijden van de Kerkstraat uitgebreid.
De Herv. kerk (Raadhuisstraat 15), oorspronkelijk gewijd aan St. Hiëronymus,
is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen
met balustrade en gemetselde achtzijdige spits. In 1063 werd een kapel vermeld. Van
het westelijke deel van het schip kunnen de onderste lagen tufsteen stammen van
een 12de-eeuwse kerk die in de 15de eeuw werd vernieuwd. Toen verrees ook de
forse toren. Daarin hangt een door Pieter Vermaten gegoten klok (1695). Begin 16de
eeuw verrees het hogere koor, waarna kort daarop het oostelijke schipgedeelte volgde.
Na een verbouwing in 1820-'21 kreeg de kerk in 1850 de huidige gietijzeren vensters.
De toren werd hersteld in 1840. Bij een restauratie in 1952 heeft men de 19de-eeuwse
kerkbepleistering verwijderd en bij de toren de balustrade en spits vernieuwd.
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Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven. Het westelijke schipgedeelte
is opgedeeld in dienstruimten en heeft een ziende kap. De kerk bevat een
midden-17de-eeuwse preekstoel met koperen doopbekkenhouder (1659). Het doophek
met koperen doopboog en lessenaar (beide 1775) is uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl.
Verder herinneren twee memorieborden, waarvan één rijk gesneden, aan de Vrede
van Breda (1667). De orgelkast van E. Leichel (1892) bevat een in 1978 geplaatst
orgel van Johannes Mitterreither uit 1787, afkomstig uit de R.K. St.-Augustinuskerk
te Amsterdam-Buitenveldert.
De pastorie (Raadhuisstraat 12) is een tweelaags middenganghuis uit 1870 in
eclectische stijl (wenkbrauwen) met een serre (circa 1905).
De R.K. St.-Hiëronymuskerk (Kerkstraat 81) is een moderne kerk met vrijstaande
betonnen klokkentoren, gebouwd in 1969-'70 naar ontwerp van J.H. de Groot ter
vervanging van een uit 1857 stammende kerk aan de overzijde van de straat. Naast
die kerk werd in 1878 door de Duitse zusters franciscanessen uit Salzkotten het
(eveneens verdwenen) Piusgesticht gevestigd. Behouden is het daar in 1894 bij tot
stand gekomen Huize St.-Agnes (Kerkstraat 70), dat als pensionaat voor bejaarden
en kostschoolkinderen in gebruik bleef tot 1987. Het U-vormige tweelaagse gebouw
met neorenaissancedetails is ontworpen door E.J. Margry (gerestaureerd 1990).
Het voorm. raadhuis (Raadhuisstraat 3) is een tweelaags eclectisch pand met
middenrisaliet en balkon, gebouwd in 1868 naar ontwerp van A. Commandeur.
Scholen. De voorm. R.K. lagere jongensschool (Kerkstraat 74-76) is een
tweeklassige school uit 1888 met naastgelegen onderwijzerswoning (tot 1961 in
gebruik). Uit 1927 dateert de openbare lagere school (Raadhuisstraat 14), een
tweeklassige middengangschool, die sinds 1975 dient als peuterspeelzaal.
Boerderijen. De gedeeltelijk in hout uitgevoerde stolpboerderij Oude

Wognum, Boerderij Oude Gouw 1, plattegrond
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Gouw 1 uit 1626 (jaartalsteen) heeft een kort uitgebouwd vooreind en twee versierde
schoorstenen. Gaaf is het kort uitgebouwde vooreind met geschulpte windveren en
makelaar van de houten stolpboerderij Oude Gouw 24 (tweede helft 18de eeuw).
Ook de stolpboerderij Westeinderweg 23 met kort uitgebouwd vooreind is in opzet
18de-eeuws. Monumentaal van vorm is de stolpboerderij Welgelegen (Kerkstraat 1)
met spiegel, uitgebouwde erker en een in de klauwstukken gedateerde klokgevel
(1879). De boerderij werd in dat jaar geheel nieuw opgetrokken, waarbij voor de
klokgevel 18de-eeuwse elementen zijn hergebruikt. Andere interessante
stolpboerderijen zijn Kerkstraat 102 (1880) met gevelsteen uit 1626, de
Commandeurshoeve (Kerkstraat 90; circa 1890) met trapgevelvormige dakerker, en
Westeinderweg 33 (circa 1860, verbouwd 1902).
Het voorm. station ‘Wognum-Nibbixwoud’ (Spoorstraat 2) werd in 1886 gebouwd
voor de Locaalspoorwegmaatschappij ‘Hollands Noorderkwartier’ aan de lijn
Hoorn-Medemblik. Het door A.J. Krieger ontworpen langwerpige eenlaagspand
heeft een vrijstaand toiletgebouwtje.
De poldermolen aan de Oude Gouw ten zuiden van Wognum is een kleine houten
wipmolen uit 1866 (gerestaureerd 1973) voor de bemaling van de Kerkepolder.
Wadway. Dit kleine dorp ten westen van Wognum ontstond in de 13de eeuw. In
de 19de eeuw is de weg verder van de

Wadway bij Wognum, Herv. kerk

kerk af komen te liggen. De licht verhoogd gelegen voorm. Herv. kerk (Wadway
18), oorspronkelijk gewijd aan St. Maria Magdalena, is een eenbeukige kerk voorzien
van een toren van twee geledingen met laag tentdak. De rond 1450 opgetrokken
laat-gotische toren bevat een door Andreas en Thomas Eggairts gegoten klok (1466).
Het omstreeks 1500 gebouwde schip heeft aan de noordzijde een poortje waarvan
het boogveld is gevuld met een zerk van rode Bremersteen. Het met steunberen
uitgevoerde koor kwam begin 16de eeuw tot stand en kreeg begin 17de eeuw een
rechte sluiting. De rijk gesneden preekstoel met ionische hoekzuiltjes dateert uit 1656
(achterschot 1683). Boerderijen. Interessante stolpboerderijen zijn Wadway 33 (1877)
met eclectische vensterversieringen en een dakerker, Wadway 13 (circa 1890) met
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een dakerker in chaletstijl en Wadway 9 (circa 1920), waar de dakerker en het
onderliggende geveldeel tot erker zijn uitgebouwd.

Wormer
(gemeente Wormerland)
Dorp ontstaan als veenontginning in de 12de eeuw langs een oost-west lopende
ontginningsas in het gebied tussen de Beemster en de Wijde Wormer. Een eerste
kern vormde zich rond de huidige Herv. kerk aan het Oosteinde. Het dorp groeide
in westelijke richting uit langs de tot wegsloot gekanaliseerde veenstroom. Hierdoor
ontwikkelde zich een dichtbebouwd dubbel bebouwingslint, dat in de 17de eeuw
doorliep tot aan de huidige Zandweg. Vanaf de 17de eeuw ontstond langs de Zaan
en de Nieuwe Vaart een belangrijk industriecentrum met veel industriemolens. Vooral
de Wormer scheepsbeschuitbakkerijen - op een bepaald moment 130 stuks met acht
bijbehorende korenmolens - waren bekend. Na 1850 verloren veel van deze molens
hun functie en maakten ze plaats voor bakstenen fabrieksgebouwen en pakhuizen.
In 1888 kwam er een vaste brug over de Zaan. Na de Tweede Wereldoorlog is Wormer
aan de westzijde flink uitgebreid. Aan de zuidkant langs de Zaan heeft men rond
1995 een woonwijk ingericht op het terrein van de voorm. papierfabriek van de firma
Van Gelder & Zn. (Eendrachtstraat).
De Herv. kerk (bij Kerkstraat 4) is een deels gepleisterde zaalkerk met gietijzeren
rondboogvensters en een houten klokkentoren, gebouwd in 1807 ter vervanging van
een gotische kerk. Aan de noordzijde staat een in neorenaissancestijl uitgevoerde
consistoriekamer (circa 1880). Het interieur met zerkenvloer bevat een inventaris
met preekstoel, doophek, kerkbanken en twee herenbanken uit het derde kwart van
de 17de eeuw. Verder zijn er een scheepsmodel (begin 18de eeuw) en een door P.
Flaes gebouwd orgel (1865).
De R.K. St.-Maria Magdalenakerk (Dorpsstraat 351) is een eenbeukige kruiskerk
met halfronde apsis en een ingebouwde toren met frontalen en naaldspits. Deze kerk
met neoromaanse details verrees in 1868-'69 naar ontwerp
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Wormer en Wormerveer, Bedrijfsgebouwen langs de Zaan

van H.J. van den Brink en werd in 1927 vergroot met een transept en koor naar
plannen van Jos. Margry. De pastorie (Dorpsstraat 353) dateert uit circa 1869.
Overige kerken. Eenvoudige kleine zaalkerken zijn de Doopsgez. vermaning van
Wormer en Jisp (Dorpsstraat 371; 1850), naar ontwerp van A. Verlaan, en de nu als
winkel gebruikte voorm. Doopsgez. vermaning Dorpsstraat 32 (1917). Voorts de
voorm. Geref. kerk (Dorpsstraat 199; 1905) met gekleurd metselwerk en klimmend
boogfries, en de deels wit geschilderde voorm. Chr. Geref. kerk ‘De Schuilplaats’
(Nieuwe Weg 54; 1929). De (Geref.) Kruiskerk (Robstraat 31; 1952, A. ten Broeke)
is een traditionalistische zaalkerk met uitgebouwd portaal.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 350) werd rond 1660 voor een koopman
gebouwd als een classicistisch herenhuis met lage verdieping en een met festoenen
versierd middenrisaliet. Boven de ingang met pilasteromlijsting zit een natuurstenen
manshoofd uit 1763. Het huis was toen bezit van de redersfamilie Mol. Na als
ambtswoning dienst te hebben gedaan, werd het in 1818 raadhuis na de afbraak van
het oude rechthuis (circa 1600). Als raadhuis heeft het gediend tot 1981 en bij de
restauratie in 1997 is het weer een woonhuis geworden. Het interieur bevat een
17de-eeuws gesneden binnenportaal met daarboven een 18de-eeuws beeld van een
geketende adelaar met mol en een rijk gesneden cartoucheomlijsting om een ovaal
venster. Verder zijn er gesneden balklaagconsoles en een grote tegelschouw (smuiger)
geflankeerd door twee 18de-eeuwse tegeltableaus. Op de antroposofische stijl
geïnspireerd is het ontwerp van het moderne raadhuis van de gemeente Wormerland
(Koetserstraat 3; 1997, T. Alberts en M. van Huut).
Scholen. Rond 1880 verrees in neorenaissance-stijl de voorm. openbare lagere
gemeenteschool Dorpsstraat 295, een tweeklassige middengangschool met
aangebouwde onderwijzerswoning. Uit de jaren dertig dateren de L-vormige voorm.
R.K. lagere school St.-Jozef (Dorpsstraat 314; circa 1930), de voorm. lagere school
Dorpsstraat 349

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

535
(1936) met drie klaslokalen en de ingrijpend gemoderniseerde U-vormige openbare
lagere school De Eendracht (Zandweg 19) met nabijgelegen onderwijzerswoning
(Zandweg 17).
Woonhuizen. Het houten huis Dorpsstraat 356 stamt uit 1668, zoals vermeld
boven de met verdiepte pilasters omlijste ingangspartij van de bakstenen voorgevel.
De rechter zijtopgevel is uitgevoerd met een torenmakelaar. Het huidige aanzicht is
18de-eeuws. Binnen bevindt zich een kamer met gewelfd plafond, en een betimmering
en schoorsteenmantel in Lodewijk XV-stijl (circa 1760). Het laat-18de-eeuwse dwarse
huis Dorpsstraat 142 is uitgevoerd in hout en heeft een dakkapel met fronton en
klauwstukken, en zijtopgevels met geschulpte windveren en een gesneden makelaar.
In de zijgevel zit een omlijste ingang met ionische pilasters. Het 19de-eeuwse houten
huis Dorpsstraat 377 heeft een vernieuwde bakstenen pui onder een houten tuitgevel.
Als vervenerswoningen gebouwd zijn het geheel houten pand Dorpsstraat 344 (circa
1880) en het pand Dorpsstraat 302 (1879) met bakstenen voorgevel. Uit het begin
van de 20ste eeuw dateren de villa Dorpsstraat 309, het dubbele huis Dorpsstraat
66-68,de huizen Dorpsstraat 62 en 64 en de arbeiderswoningen Dorpsstraat 125-135,
alle voorzien van gekleurd metselwerk in banden en ontlastingsbogen. Opmerkelijk
is het pand Dorpsstraat 209, bestaande uit een 17de-eeuws

Wormer, Raadhuis

diep herenhuis en een bouwdeel in jugendstil-vormen (circa 1905). De op een
kruisvormig grondplan gebouwde directeursvilla Eendrachtstraat 72 (circa 1925)
heeft een middenschoorsteen en gebogen dakschilden.
Boerderijen. De 18de-eeuwse, grotendeels houten boerderij Dorpsstraat 298
bestaat uit een hooivak met aangekapte buitenstijlruimten en een woonvleugel
voorzien van een ingangsomlijsting met zijlichten in pilasters. De stolpboerderij
Oosteinde 24, met hoger opgetrokken middenpartij en expressionistische details,
kwam in 1929 (gevelsteen) tot stand naar ontwerp van K. Groot.
Café ‘'t Moriaanshoofd’ (Dorpsstraat 417) is een gepleisterd dwars pand met
cafézaal, gebouwd circa 1810. De houten achteraanbouw bevat een in 1992
gerestaureerde kolfbaan met de originele houten kolfpalen. Deze oorspronkelijk
vroeg-19de-eeuwse kolfbaan verdween in 1867, maar werd in 1905 herbouwd.
Windmolens. Als laatste van een grote reeks industriemolens in Wormer resteert
de korenmolen De Koker (Oosteinde 14). Deze met riet gedekte achtkantige
grondzeiler werd in 1866 gebouwd op de plaats van een molen uit 1679. De in 1926
geplaatste Amerikaanse windmolen (bij Enge Wormer Ringdijk 33) is een metalen
windmolen op een bakstenen onderbouw.
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Pakhuizen. Enkele pakhuizen langs de Zaan zijn nog van hout, zoals het pakhuis
Schepel (Veerdijk 22), oorspronkelijk behorend bij oliemolen ‘De Schepel’ en in
1875 - na de sloop van de molen -

Wormer, Woonhuis Dorpsstraat 142

vernieuwd en bestemd voor cacaoopslag. De naastgelegen graanpakhuizen Maas
(Veerdijk 23; 1875), later gebruikt voor cacao, en Waal (Veerdijk 24; 1880) zijn
eveneens in hout uitgevoerd. Zo ook het nu als woonhuis dienende pakhuis Riga
(Veerdijk 63; circa 1915).
De N.V. Koninklijke Pellerij Mercurius, voorheen Gortpellerij van de Gebr. A.
en J.A. Laan, is een tussen 1893 en 1921 tot stand gekomen gebouwencomplex langs
de Zaan. Het voorm. graanpakhuis Donau (Veerdijk 37), een diep vierlaags pand
met zadeldak, werd in 1894 naar ontwerp van de gebr. Gorter gebouwd als uitbreiding
van de in 1893 gestichte stoomgortpellerij. De knik in de voorgevel is het gevolg
van de loop van het toenmalige dijktracé. Het voorm. graanpakhuis Koningsbergen
(Veerdijk 36), een drielaags bakstenen pand met afgeplat zadeldak, werd in 1897-'98
gebouwd door aannemerarchitect D. Stam. Links van het pakhuis Donau en in dezelfde
stijl verrees in 1905 het vijflaagse graanpakhuis Silo/Oslo (Veerdijk 38), met zeslaagse
lostoren, naar plannen van de gebr. Gorter. Hierachter kwam in 1912 de ruim 36
meter hoge voorm. graansilo (Mercuriusweg 1) tot stand, sinds 1962 genaamd
‘Lassie’ en nu een silo voor onbewerkte rijst. Dit functionalistische gebouw werd in
gewapend beton uitgevoerd door de firma F.J. Stulemeijer & Co.; bij de constructie
was mogelijk J.G. Wiebenga betrokken. In een tweede linie achter de direct aan de
Zaan gelegen pakhuizen
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Wormer, Pakhuizen langs de Zaan

Koningsbergen en Donau ligt een ensemble van vier rechthoekige, wit gepleisterde,
blokken met de stoomgortpellerij (1893), de gerstpellerij (1900-'01), het gebouw
voor gerstreiniging (1906; nu technische dienst), de gerstsilo (1908) en de
havermoutfabriek (1910-'11; nu kokerij). Met uitzondering van de gerstsilo zijn deze
gebouwen alle ontworpen en gebouwd door de gebr. Gorter. Het voorm. fabriekspand
Mercurius (Veerdijk 32), uit 1919-'21 naar ontwerp van M.J. Stam, heeft een
constructie met betonnen paddenstoelvloeren. De vlakke vloeren lopen door in de
laadbalkons. Het gewapend beton is op decoratieve wijze in de architectuur van het
pand verwerkt in combinatie met expressionistische elementen. Het gebouw was
bestemd voor opslag, graanverwerking en schaft- en kleedlokalen en dient sinds de
restauratie in 1995-'97 (J. Boot) onder meer als provinciaal archeologisch depot.
Het rijstpellerijcomplex Hollandia (gesloten 1966) ligt aan de Zaan en werd eind
19de en begin 20ste eeuw gebouwd naar plannen van J.P.F. van Rossem en W.J.
Vuyk. De voorm. rijstpellerij annex pakhuis Hollandia I (Veerdijk 42) uit 1877 is
een in fasen tot stand gekomen en vergroot pand. Zo verrees in 1888 aan de achterzijde
een watertoren. De aan de Zaan gesitueerde

Wormer, Fabriekspand Mercurius

voorgevel met rationalistische details en een vooruitspringende gevelpartij met
klokkentorentje dateert uit 1902, evenals de westelijke uitbreiding. Vervolgens
bouwde men in neorenaissance-stijl de voorm. pakhuizen Batavia (Veerdijk 39;
1894), Saigon (Veerdijk 40; 1898) en Bassein (Veerdijk 41; 1898, verhoogd 1905,
uitgebreid 1909), alle met een ijzeren skelet. Het voorm. pakhuis Java (Veerdijk 43)
met betonskelet dateert van 1907. In 1913 verrees achter het pakhuis Bassein, op de
plaats waar een machinekamer en schoorsteen stonden, een fors uitgevoerde tweede
rijstpellerij Hollandia II (bij Veerdijk 42) met betonskelet en bakstenen bekeldering.
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De Poelsluis (bij Veerdijk 109) stamt uit 1788. In 1977 zijn de houten puntdeuren
vernieuwd en in 1999 heeft men houten reservedeuren geplaatst. Het metselwerk
van de sluiskolk is in 2002 vernieuwd. Over de sluis ligt een ijzeren ophaalbrug uit
1912. Uit 1878 dateert de sluiswachterswoning (Veerdijk 109).
Het voorm. stoomgemaal ‘Ceres’ (Veerdijk 108) werd in 1878 gebouwd ter plaatse
van de Poelmolen en kreeg in 1919 een elektromotor. Dit in 1989 gerestaureerde
gebouw dient nu als woonhuis.
Oost-Knollendam. Dit ten noorden van Wormer aan de oostzijde van de Zaan
gelegen dijkdorp is ontstaan in de 13de eeuw bij de Noorddam, die tot 1635 de
verbinding vormde met West-Knollendam. De Herv. kerk (1862) is rond 1960
afgebroken. De voorm. openbare lagere school met onderwijzerswoning (Dorpsstraat
97; circa 1890), uitgevoerd in sobere neorenaissance-stijl, is in gebruik als dorpshuis.
Karakteristieke woonhuizen zijn het herenhuis Dorpsstraat 115 (circa 1890) en de
villa's Dorpsstraat 60 en 114 (circa 1905) in late neorenaissance-stijl en het
gepleisterde pand Dorpsstraat 74 (circa 1910) met jugendstil-details. Het nu als
botenhuis dienende 18de-eeuwse graanpakhuis Dorpsstraat 45 werd in 1890 vanuit
Jisp overgebracht. De in 1874 opengestelde en in 1996 gerenoveerde Alg.
begraafplaats (tegenover Dorpsstraat 1) heeft een 19de-eeuws ijzeren toegangshek
geflankeerd door gemetselde bergruimten (1930, M. Vries). De begraafplaats bevat
onder andere het graf van W. Groot († 1877), schenker van het terrein. Recht
tegenover de ingang staat een houten koetshuis (Dorpsstraat 1; 1905) voor de lijkkoets.

Wormerveer
(gemeente Zaanstad)
Dorp, ontstaan in de 15de eeuw op de westoever van de Zaan bij een toen al bestaande
veerverbinding met Wormer.
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In 1504 bouwde men een eerste kapel. Langs de Zaanoever vormde zich een
overwegend enkelzijdige bebouwing, met uitzondering van de Dubbele Buurt. In de
17de eeuw werd Wormerveer een industriedorp met buitendijks bedrijven langs de
Zaan. Haaks op de dijk lagen landinwaarts enkele paden met (inmiddels verdwenen)
industriemolens. Ook de bedrijfsgebouwen langs het Noordeinde zijn nu grotendeels
gesloopt. Wel resteert het laat-19de-eeuwse complex van Wessanen's Koninklijke
Fabrieken (silo's vanaf circa 1930). Deze firma werd in 1765 gesticht door Adriaan
Wessanen en Dirk Remmertsz Laan als meel- en oliefabriek en werd na 1789 door
de familie Laan voortgezet. Rond 1870 ontstond haaks op de rivierdijk de Marktstraat.
Daarna verdichtte zich de bebouwing in dat gebied en tussen de Zaan en de spoorlijn
Zaandam-Alkmaar (1867; station vernieuwd 1978) en de Wandelweg (1889). Vanaf
1900 groeide Wormerveer aan de zuidzijde verder tussen spoor en Zaan. Na de
Tweede Wereldoorlog is het dorp aan de westzijde uitgebreid richting Nauernasche
Vaart.
De Herv. kerk (Noordeinde 21) is een eenbeukige kerk met driezijdige sluiting,
zuiderdwarsarm en een kleine houten geveltoren. Deze kerk kwam in 1639 tot stand
ter plaatse van een in 1574 door Spaanse troepen verwoeste voorganger. In de
geveltoren hangt een door François Hemony gegoten klok (1662). De zuiderdwarsarm
met portaalaanbouw dateert uit 1767 en is voorzien van een topgevel met fronton en
hoekvoluten in Lodewijk XV-stijl. De kerk is gerestaureerd in 1970. Tot de inventaris
behoren twee 18de-eeuwse psalmborden, een doophek in Lodewijk XVI-stijl (eind
18de eeuw) en een door H. Knipscheer gebouwd orgel (1846, gerestaureerd 1983).
De Doopsgez. vermaning (Zaanweg 57), een neoclassicistische zaalkerk
(neo-Grec) met dorisch zuilenportiek en driehoekig fronton, werd in 1830-'31
gebouwd naar plannen van H. Springer. Het interieur wordt gedekt door een tongewelf
met cassetten en bevat een door P. Flaes gebouwd orgel (1855).
De R.K. O.L. Vrouwe Geboortekerk (Marktstraat 6) is een driebeukige
pseudobasilicale kerk met halfronde apsis, uitgebouwd portaal en een terzijde
geplaatste toren. Deze neoromaanse kerk verrees in 1914-'15 naar ontwerp van J.
Stuyt met kenmerkende zwart-witte tegelbanden. Het Pels-orgel is in 1929 in de kerk
geplaatst. De pastorie (Marktstraat 4; circa 1915) is een sober middenganghuis met
hoger opgetrokken middenrisaliet.
Overige kerken. De voorm. (Geref.) Morgensterkerk (Wattstraat 22; 1932, B.W.
Plooy), in zakelijkexpressionistische stijl, is tot appartementen verbouwd. Van na
de oorlog dateren de traditionalistische zaalgebouwen van de Geref. kerk
(Vrijgemaakt) (Transvaalstraat 2; 1954, M. Leguijt) en de Vrije Evang. Gemeente
(Hennepad 2; 1959, M.C. Minnesma). Een betonnen luifeldak heeft de moderne
Sionkerk (Noorderstraat 9; 1962, J.H.L. van Dorp; vergroot 1983), voorheen de
Zuidmolukse Evang. kerk.
Het voorm. raadhuis (Stationsstraat 5-9) is een fors neoclassicistisch pand uit
1828 dat later is verbouwd en uitgebreid. Sinds 1974 dient het als politiebureau.
Scholen. De voorm. openbare lagere Noorderschool (Noordeinde 20) is een
eenklassig eenlaagspand met aangebouwde onderwijzerswoning, gebouwd in 1838
naar plannen van H.H. Dansdorp en aan de voorzijde gepleisterd in 1876. In
neorenaissance-stijl uitgevoerd is de voorm. Chr. lagere school (Krommenieërpad
84; circa 1900). Tweelaagse schoolgebouwen zijn de voorm. R.K. lagere school
(Marktstraat 22; 1914), met beeldnis in de geveltop, en de voorm. Johan
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Boumansschool (Beukenweg 8; circa 1925), een zakelijk-expressionistisch gebouw
met gymnastieklokaal.
Het Blaauwe Hof (Hennepad 22) werd gesticht door papiermaker Dirk Blaauw
en gebouwd in 1765-'66 met twee rijtjes houten woningen aan weerszijden van een
binnenplaats. Van deze in 1782 aan de Friese doopsgezinden gelegateerde woningen
is de noordelijke rij met tien woningen behouden (gerestaureerd 1975).
Het Hof Saenden (Billitonkade 31-40) kwam in 1916 tot stand naar een
neorenaissance-ontwerp van D. Stam in opdracht van ondernemer J.A. Laan ter
gelegenheid van diens 50-jarig zakenjubileum. Het langgerekte bouwblok met tien
woningen heeft in het midden een poortgebouw met klokkentorentje.
Woonhuizen. Het uit 1788 daterende diepe huis Zaanweg 24 heeft een ingezwenkt
houten voorschot met zijpilasters en bekronend fronton. Laat-18de-eeuws is ook het
tweelaagse herenhuis Zaanweg 14 met mezzanino en een ingangsomlijsting in
Lodewijk XVI-stijl. Gebouwd in 1836 als doopsgezinde pastorie is het sobere
neoclassicistische herenhuis Zaanweg 36. Het wit geverfde houten herenhuis
Marktstraat 91 (1850, J. Kaan) werd in 1881 verbouwd tot dokterswoning. In vroege
chaletstijl uitgevoerd is de houten villa Dubbele Buurt 3 (1866). De gepleisterde
huizen Zaanweg 59 en 102 zijn rond 1870 gebouwd. Het brede pand Zaanweg 94
bekend als het restaurant ‘Huis te Zaanen’, heeft in de 19de eeuw een gepleisterde
lijstgevel gekregen voor oorspronkelijk drie in de kern 17de-eeuwse panden.
Ontworpen in rijke neorenaissance-stijl zijn het herenhuis Dubbele Buurt 10 (1885),
en de villa's Dubbele Buurt 18-18a (circa 1885) en Zaanweg 52 en 53 (1889). De
met natuurstenen deuromlijsting uitgevoerde villa Zaanweg 51 (circa 1885) is later
als school in gebruik genomen (achteruitbreidingen 1900 en 1955). Rijk versierd
met zandstenen decoraties is de voor D. Laan gebouwde villa Zaanweg 49 (1892).
Neorenaissance- en chaletstijl-details vertonen de villa's Overbosch (Wandelweg 60;
1893), Zaanweg 46 (circa 1900), Marktstraat 5 (circa 1900) en Wandelweg 54 (1904).

Wormerveer, Villa Zaanweg 49
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Voorbeelden van rond 1875 gebouwde kleine houten woningen zijn Sluispad 13
(1869), de dubbele woning Marktstraat 120-122 (circa 1880) - met daarnaast een
poortje uit 1723 - en de diepe huizen Zaanweg 62-62a, Steynstraat 10 en Schoolpad
33 (circa 1890), alle met gesneden windveren. Opvallend is het woningbouwcomplex
Zeeheldenbuurt (De Ruyterkade e.o.; circa 1915), gebouwd voor arbeiders van
Wessanen's Koninklijke Fabrieken.
Winkels. Het van oorsprong 17de-eeuwse pand Dubbele Buurt 23 werd in 1878
tot winkel verbouwd en kreeg toen een neorenaissance-winkelpui. Het in 1864
gebouwde houten woon- en winkelpand Zaanweg 64 heeft een brede winkelpui met
ranke gietijzeren zuiltjes. Het eenvoudige houten pand Noordeinde 8-9, gebouwd in
1851 als woonhuis annex café en slijterij, kreeg bij een verbouwing in 1898 de huidige
neorenaissance-pui en het behouden winkelinterieur met in de zijkamer een klein
café. Andere voorbeelden van 19de-eeuwse winkelpuien zijn te vinden bij Noordeinde
6 en 14. Met art déco-ornamenten uitgevoerd is het woon- en winkelpand Zaanweg
124, dat in 1915 werd gebouwd voor de meubel- en stofferingszaak van G. Koopman.
Het ontwerp is mogelijk van A. Kok.
Horeca. Uit twee laat-16de-eeuwse panden ontstond het onlangs sterk gerenoveerde
tweebeukige pand Noordeinde 1/Marktstraat 2. Van oudsher was in Marktstraat 2
de herberg of het café ‘De Jonge Prins’ gevestigd. In 1939 kwamen beide delen in
bezit van één eigenaar. Het wit gepleisterde café Parkzicht (Wandelweg 51) werd
in 1896 in eclectische vormen gebouwd naast het Wilhelminapark.
Pakhuizen. Het van oorsprong 17de-eeuwse pakhuis Amsterdam (Zaanweg 12)
heeft in 1884 in opdracht van J.M. van Gelder een nieuwe neorenaissance-gevel
gekregen. P. Ruyter liet in 1841 het pakhuis De Ruiter (Zaanweg 4) bouwen voor
de opslag van blauwsel en cacao. Dit met houten zijgevels en een gepleisterde stenen
voorgevel uitgevoerde pand is in 1912 verhoogd en voorzien van een mansardedak.
Het uit circa 1730 daterende houten pakhuis De Klok (Zuideinde 12) heeft rond 1905
de huidige stenen voorgevel gekregen in opdracht van de firma Van Gelder & Zn.,
die toen ook een woonhuis (Zuideinde 11) en een kantoor (Zuideinde 10) liet bouwen.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. zeepziederij ‘De Adelaar’ (Zaandijkerweg 5) kwam
in 1908 tot stand voor de firma J. Dekker en verving de in 1906 door brand verwoeste
oude fabriek. Naar ontwerp van J.P.F. van Rossem en W.J. Vuyk bouwde de firma
M. Stam & Zn. het vierlaagse gebouw met plat dak, betonskelet en stalen H-balken.
De door lisenen gelede baksteengevels hebben decoraties in gele steen. De
bedrijfsnaam is in wit verglaasde baksteen aangebracht. Aan de Zaanzijde staat een
sprinklertoren met daarop een grote - in gewapend beton uitgevoerde - adelaar van
de hand van W.A. Dekker, een van de firmanten van het bedrijf. Uit dezelfde tijd is
het fabriekspand Zuideinde 19. Uit 1916 dateert de voorm. cacaofabriek ‘De Arend’
(bij Marktstraat 66a) van de Koninklijke Fabrieken Boon (oorspronkelijk firma Pette,
in 1937 firma Boon). Dit vierlaagse gebouw met gebroken schilddak en zichtbaar
gelaten betonskelet met baksteenvulling is door M.J. Stam ontworpen in
expressionistische stijl met art déco-invloeden. Op zolder bevindt zich een betonnen
watertank. De grote betonnen dakopbouw aan de voorzijde diende als trijshuis. In
1919 heeft men de voorm. chocoladehal aan de fabriek toegevoegd. Dit langgerekte
tweelaagse gebouw met betonskelet is eveneens ontworpen door M.J. Stam.
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Wormerveer, Zeepziederij De Adelaar (1993)

Het Wilhelminapark (Zaanweg 5-7) werd in 1898 aangelegd naar plannen van
H.B. Stephan, in samenwerking met D. Stam en J.F. Klinkhamer. Opdrachtgever D.
Laan schonk het park na voltooiing aan de vereniging ‘Het Wilhelminapark’. Het
met een smeedijzeren hekwerk omringde park bevat een houten kiosk (vernieuwd),
een volière en een achthoekige muziektent (1899, Klinkhamer). De
parkwachterswoning (Wandelweg 53; 1898) is uitgevoerd in neorenaissance- en
chaletstijlvormen.

Zaandam
(gemeente Zaanstad)
Stad, ontstaan aan de monding van de Zaan in het IJ. Het nabijgelegen dorp Saenden
werd in 1155 door de West-Friezen verwoest, waarna in de 13de eeuw op de oostoever
van de Zaan een nieuwe nederzetting ontstond bij een rond 1288 in de Zaan gelegde
dam. Op een kunstmatige terp verrees een kapel (eerste vermelding 1411). Kort
daarop ontwikkelde zich ook een bewoningskern ten westen van de dam en sindsdien
wordt er gesproken van de Oostzijde en de Westzijde of van Oost- en Westzaandam.
De Westzijde kreeg in 1640 een eigen kerk. De bebouwing ontwikkelde zich langs
de beide rivierdijken in noordelijke richting (de Achterzaan; Oostzijde
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Zaandam, Binnenstad

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

(Herv.) Oostzijderkerk (p. 540)
(Herv.) Westzijder- of Bullekerk (p. 540)
Oud-Kath. kerk (p. 541)
Evang. Luth. kerk (p. 541)
Doopsgez. vermaning Het Nieuwe Huys (p. 541)
Doopsgez. vermaning De Doofpot (p. 541)
Synagoge (p. 541)
R.K. St.-Bonifaciuskerk (p. 541)
(Geref.) Eben Haezerkerk (p. 541)
Geref. kerk (p. 541)
Chr. Geref. kerk (p. 541)
Ned. Geref. kerk (p. 541)
Doopsgez. weeshuis (p. 542)
Herv. weeshuis (p. 542)
Luth. wees- en armenhuis (p. 542)
R.K. St.-Josephgesticht (p. 542)
Stadhuis (p. 542)
Postkantoor (p. 542)
ambachtsschool P.J. Jedeloo-school (p. 542)
gemeentelijke Hogere Burger School (p. 542)
schoolgebouw Sijbrandsteeg (p. 542)
museum Czaar Peterhuisje (p. 542)
vrijmetselaarslogegebouw Anna Paulowna (p. 544)
nieuwe vrijmetselaarslogegebouw Anna Paulowna (p. 544)
gebouw Tot Nut van 't Algemeen (p. 544)
café Het Wapen van Friesland (p. 544)
café Het Wapen van Amsterdam (p. 544)
windmolen De Held Jozua (p. 544)
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Verkadefabriek (p. 544)
stoomrijstpellerij De Phenix (p. 545)
smaakstoffenfabriek Polak & Schwarz (p. 545)
zuivel- en ijsfabriek Zaanlandia (p. 545)
aannemersbedrijf Eilmann (p. 545)
Grote Sluis (p. 545)
Wilhelminasluis (p. 545)
Papenpadsluis (p. 545)
gemaal Soeteboom (p. 546)
kantoor Gemeentelijke Electriciteits Werken (p. 546)
Station (p. 546)
Volkspark (p. 546)
standbeeld Peter de Grote (p. 546)

en Westzijde) en in zuidelijke richting (de Voorzaan; Hogendijk en Zuiddijk). Haaks
op de rivierdijken lagen landinwaarts veel dwarspaden die naar industriemolens
leidden.
De dam had aanvankelijk twee overwelfde schutsluizen. Na de drooglegging van
de Beemster (1612) werden deze aangevuld met een uitwateringssluis. Voor de
grotere schepen kwam er in 1609 een overtoom, die tot 1718 heeft gefunctioneerd.
De 17de eeuw was een periode van ongekende industriële bloei voor Zaandam, dat
een belangrijk centrum van houthandel en scheepsbouw werd. In 1697 en in 1717
verbleef tsaar Peter de Grote enige tijd in Zaandam om zich te bekwamen in de
scheepsbouw. Voor de groeiende bevolking werden in de 17de eeuw veel eenvoudige
woningen gebouwd langs de bestaande en langs nieuwe dwarspaden. Door de
verminderende bevaarbaarheid van de Zaan ging het in de 18de eeuw economisch
neerwaarts. In 1811 verenigde Napoleon bij Keizerlijk Decreet de dorpen Oost- en
Westzaandam tot de stad Zaandam. Een tweede industriële bloeiperiode beleefde
Zaandam na 1850. Daarbij verdween ook veel van de 17de-eeuwse bebouwing. Vanaf
het eind van de 19de eeuw werd de ruimte tussen de 17de-eeuwse dwarspaden
verkaveld volgens bestaande structuren (kavelsloten). De Zeemanstraat en
Botenmakersstraat dateren uit deze periode. De Gedempte Gracht, waarvan de gracht
circa 1850 is gedempt, is een 17de-eeuws dwarspad. Naast verdichting van de
bebouwing kwam in noordelijke richting ook een nagenoeg gesloten strook
fabrieksbebouwing

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

540

Zaandam, (Herv.) Westzijder- of Bullekerk

tot stand (Albert Heijn, Sigma, Van Gelder). Aan de Westzijde ontwikkelde zich
vanaf 1886 aan weerszijden van de weg het Verkade-complex. Tussen de Voorzaan
en het Noordzee Kanaal kwam in 1879 het zijkanaal G in gebruik. In 1883 werd het
Oostzijder Kattegat doorgraven en splitste men de Voorzaan in een balkenhaven
(noordelijke deel) en een havenkom (zuidelijke deel). In 1903 opende men de nieuwe
Wilhelminasluis en werd de Achterzaan uitgediept. Een in 1911 aangelegde nieuwe
balkenhaven kreeg een directe verbinding met de oude havenkom in de Voorzaan.
Rondom deze haven was de houtverwerkende industrie gevestigd (Bruynzeel,
1897). Het gebied ten oosten van de Zuiddijk werd in de jaren twintig en dertig
volgebouwd.
Belangrijke ingrepen in het centrum waren de aanleg van het plein de Dam en de
Wilhelminastraat (circa 1910), en later de doorbraak tussen Gedempte Gracht en
Dam (1955) en de bouw van de Beatrixbrug (1958) en de nieuwe Wilhelminabrug
(1965) over de sluizen. Verschillende buurten zijn gesaneerd - vooral in de
laat-19de-eeuwse uitbreidingen - waaronder de Russische Buurt en de Stationsbuurt.
Vanaf circa 1980 heeft men aan de Oostzijde veel industriecomplexen vervangen
door woningbouw, zoals de levensmiddelenfabriek van Albert Heijn (1994), of
verbouwd tot appartementen, zoals de papierfabriek van G.J. van Gelder (2005). Ook
zijn er

Zaandam, (Herv.) Westzijder- of Bullekerk, plattegrond

nieuwe kantoren gebouwd, bijvoorbeeld het hoofdkantoor van Ahold (moederconcern
Albert Heijn) aan de Albert Heijnweg (1988-'90, ontwerp W. Visser).
De (Herv.) Oostzijderkerk (Zuiddijk 1) [1] is een tweebeukige hallenkerk met
aan de onderzijde uitzwenkende steunberen. De toren tegen de noordgevel heeft een
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lantaarn met frontalen en zeszijdige naaldspits. De in 1576 afgebrande middeleeuwse
kapel ter plaatse was rond 1600 herbouwd en uitgegroeid tot een pseudobasilicale
kerk met vijfzijdig gesloten koor. In 1684-'85 verving men de zuidbeuk van die kerk
door een zuidbeuk van gelijke lengte als de middenbeuk met koor. Deze twee beuken
kregen één brede vijfzijdige sluiting. Na de sloop van de oude noordbeuk verrees in
1850 de huidige neoclassicistische toren (rondboogstijl) naar ontwerp van L.J. Immink
en voorzag men het oude middenschip van een nieuwe voorgevel in aansluiting op
de al in 1847 vernieuwde westgevel van de zuidbeuk. In de toren hangt een door
Claes Noorden en Jan Albert de Grave gegoten klok (1700). Tegen de zuidbeuk staat
een gepleisterde tweelaagse consistorie (circa 1840).
Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf (zuidbeuk) en stucgewelf
(noordbeuk). De kerk heeft zes 17de- en vroeg-18de-eeuwse gebrandschilderde
glazen (gerestaureerd 1947), waaronder twee van G. van Houten (1686 en 1688) en
één naar ontwerp van Romeyn de Hooghe (1701). Tot de inventaris behoren een
preekstoel en herenbank (beide eind 17de eeuw), twee rouwborden (1718 en 1719)
en een door P. Flaes gebouwd orgel (1863).
De (Herv.) Westzijder- of Bullekerk (Westzijde 75) [2] is een kruiskerk met
(aan de onderzijde uitzwenkende) steunberen, twee ingangsportalen en een houten
vieringtoren met dubbele opengewerkte achtzijdige bekroning. Deze in 1638-'40
gebouwde kerk werd verlengd in 1672 (westzijde) en 1680 (oostzijde), en kreeg
daarbij tuitgevels met pilasters en hoekvoluten. De ingangsportalen dateren van 1680
(oostzijde) en 1711 (westzijde). In de vieringtoren hangt een door Assuerus Koster
gegoten klok (1640). Tegen het zuidtransept staat een consistorie uit 1861 naar een
sober neoclassicistisch ontwerp van L.J. Immink. De kerk is gerestaureerd in 1969-'75.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken en heeft een
zerkenvloer en gebrandschilderde ramen uit 1682 (G. van Houten) en 1725 (Cornelis
Jongejeugt). Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren een preekstoel (1644), een
doophek, twee herenbanken, enkele kerkbanken en een tiengebodenbord (1656). Uit
de 18de eeuw dateren er een herenbank (1712), een schilderij voorstellend ‘de Stiers
Wreedheid’ (1737) - hieraan ontleent de kerk zijn naam Bullekerk - en een
predikantenbord (1778). De door Johannes Duyschot vervaardigde orgelkast (1711),
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met snijwerk van Evert de Leeuw, bevat een instrument uit 1976 (Flentrop).
De Oud-Kath. kerk (Papenpad 13) [3], gewijd aan St. Maria Magdalena, is een
houten schuurkerk uit 1695. Bij een restauratie van de kerk in 1927 is de pastorie
vernieuwd.
Het interieur heeft in het midden een houten tongewelf; de zijbeuken zijn vlak
gedekt. De stijlen tussen middenschip en zijbeuken zijn in 1806 verwijderd. Tot de
laat-17de-eeuwse inventaris behoren een altaar met schilderstuk, een tabernakel met
heiligenbeelden, een preekstoel, een doophek, een communiebank, een kabinetkast
en een vesperstoel, alsmede het barokke kerkmeubilair. Het orgel (circa 1700) is
afkomstig uit de afgebroken Amsterdamse schuilkerk ‘De Pauw’.
De Evang. Luth. kerk (Vinkenstraat 34) [4] is een in 1699-1700 tot stand gekomen
classicistische kerk; de brede voor- en achtergevels hebben een pilastergeleding en
een hogere middenpartij met fronton.
Het interieur wordt gedekt door kruisende houten tongewelven en heeft vlak
gedekte hoekvakken. Tot de vroeg-18de-eeuwse inventaris behoren een rijk gesneden
preekstoel en doophek uit 1704, en verder kerkbanken, een herenbank en twee
tochtportalen. Uitgevoerd in Lodewijk XIV-stijl zijn de balustrade van het orgelbalkon
en de door Christiaan Müller gebouwde orgelkast (1737; binnenwerk M.
Maarschalkerweerd (1900)). Verder bezit de kerk een uit

Zaandam, Evang. Luth. kerk, interieur (1971)

1780 daterend epitaaf voor Jan Tuyzingh († 1773). In de kerkenraadskamer bevinden
zich een deurstuk met allegorische voorstelling van Geloof, Hoop en Liefde en een
gebrandschilderd glas vervaardigd door Catharina Oostfries (1720, gerestaureerd
1895).
De Doopsgez. vermaning ‘Het Nieuwe Huys’ (Westzijde 80) [5] werd in 1687
gebouwd voor de Vlaamse doopsgezinden. Het groen geschilderde houten gebouw
kreeg in 1862 naar plannen van L.J. Immink een bakstenen voorbouw met twee
portalen en een vergaderzaal.
Het interieur wordt gedekt door een houten gewelf met 19de-eeuwse decoratieve
beschildering en heeft aan drie zijden galerijen. De kerk bevat 17de-eeuwse
kerkbanken, twee 18de-eeuwse diakenborden en een door J.P. Künckel gebouwd
orgel (1782) met een rijk gesneden kast voorzien van beelden.
De voorm. Doopsgez. vermaning ‘De Doofpot’ (Oostzijde 82) [6], sinds 1948 in
gebruik als Apost. kerk, is een in 1860-'61 naar een sober neoclassicistisch ontwerp
van L.J. Immink opgetrokken achtzijdige kerk. Het hogere middengedeelte heeft een
tentdak en bekronende pinakel. Kenmerkend zijn de rondboogfriezen en
rondboogvensters. De dakconstructie is uitgevoerd met Philibertspanten.
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De voorm. synagoge (Gedempte Gracht 40) [7] kwam in 1865 tot stand naar
ontwerp van L.J. Immink als een wit gepleisterd eclectisch gebouw met
rondboogfriezen

Zaandam, R.K. St-Bonifatiuskerk

en gietijzeren rondboogvensters. Het vierkante middenvolume met kruisende
zadeldaken wordt geflankeerd door lagere vleugels met zadeldak. Na vernieling in
de Tweede Wereldoorlog is de synagoge in 1950 gerestaureerd door J.S. Baars. In
1974 is de bestemming gewijzigd en heeft men een moderne voorbouw toegevoegd.
De R.K. St.-Bonifatiuskerk (Oostzijde 14) [8] is een driebeukige basilicale
kruiskerk met hoofdkoor (vijfzijdig gesloten), zuiderzijkoor (driezijdig gesloten) en
een door een U-vorm omsloten noorderzijkoor. Deze neogotische kerk verrees in
1898-1900 naar plannen van A.A.J. Margry en J.M. Snickers ter vervanging van een
kerk uit 1785. De door veelhoekige traptorens met spitsen geflankeerde westpartij
heeft in het midden een forse klokkentoren met hoge naaldspits.
Het interieur bevat de originele neogotische inrichting met altaren vervaardigd
door atelier Margry. Verder zijn er een communiebank van atelier J.P. Maas,
beschilderde kruiswegstaties van J. Dunselman (1904-'13) en een preekstoel van
atelier Mengelberg (1923). Afkomstig uit de oude kerk is het door Johannes
Mitterreither gebouwde orgel (1787).
De pastorie (Oostzijde 12; circa 1900) vertoont neorenaissance- en neogotische
details. Vóór de kerk staat een beeld van Christus Koning (circa 1950, J. Verdonk).
Overige kerken. De (Geref.) Eben Haezerkerk (Stationsstraat 13; 1874, S. Wierda)
[9] is een brede eclectische zaalkerk voorzien van een kleine houten klokkentoren
met spits. Laat-19de-eeuws zijn verder de T-vormige voorm. Geref. kerk (Vinkenstraat
44; 1880) [10] en het kleine zaalgebouw van de Chr. Geref. kerk (Herengracht 106;
1893) [11] met gietijzeren ramen en een voorportaal met balkon. De Ned. Geref.
kerk met kosterij (Botenmakersstraat 112-114; 1908) [12] draagt het opschrift
‘Evangelisatiegebouw’. Deze zaalkerk bevat gaanderijen en een door Johannes
Stephanus Strümphler voor de Herv. kerk van Middenbeemster gemaakt orgel (1780,
vergroot 1868). Het orgelfront werd vervaardigd door P.J. Teves (1830).
Voorbeelden van naoorlogse kerkgebouwen
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zijn de (Herv.) Paaskerk (Burg. Ter Laanplantsoen 21; 1958, K.L. Sijmons) - met
ramen naar ontwerp van K. Appel-, de R.K. St.-Jozefkerk (Veldbloemenweg; 1963-'64,
J. Strik) en de R.K. O.L. Vrouwekerk (M.L. Kingweg; 1964-'65, H. Nefkens).
Het voorm. Doopsgez. weeshuis (Stationsstraat 6) [13], een tweelaags houten
gebouw met stenen voorgevel, werd in 1649 gebouwd als Vlaams-Doopsgez.
vermaning. Na het gereedkomen van de vermaning ‘Het Nieuwe Huys’ (1687) aan
de Westzijde diende het als pakhuis. Bij een verbouwing in 1713-'14 kreeg het de
stenen voorgevel met ingangsomlijsting. Vanaf die tijd tot 1911 heeft het gebouw
als Doopsgez. Armen- en Weeshuis gediend. Sinds 1947 is het de kosterij van de
Doopsgez. Gemeente (gerestaureerd 1991-'95).
Het voorm. Herv. weeshuis (Westzijde 204-208) [14] is een breed houten pand
met houten achterbouw en een bakstenen voorgevel. In 1730 bestond het gebouw
uit een kleiner dwars voorhuis met bakstenen voorgevel en houten zijtopgevels en
de nu nog bestaande houten achtervleugel met afluiving, gebogen hoekvensters en
geschulpte windveren. In 1832 heeft men de achtervleugel verlengd met een lage
vleugel met (tweede) kelder en zaankamer (houten koofplafond). Het voorhuis werd
in 1875 aan de linkerzijde uitgebreid en voorzien van het huidige schilddak.
Interessante interieurelementen in het voorhuis zijn een 18de-eeuwse

Zaandam, Museum Czaar Peterhuisje

kamerbetimmering en een laat-19de-eeuws beschilderd papier op linnen
jugendstil-plafond met balkenbeschildering.
Het voorm. Luth. wees- en armenhuis (Vinkenstraat 36) [15], gebouwd in 1861
naar een sober neoclassicistisch ontwerp van L.J. Immink, is een tweelaags pand met
mezzanino en een kap met Philibertspanten. Het tehuis is in 1910 verbouwd en
uitgebreid.
Het voorm. R.K. St.-Josephgesticht (Oostzijde 18) [16] uit 1907 is een U-vormig
gebouw met middenrisaliet en inpandig portiek. Tegeltableaus vermelden naam en
bouwjaar. De vleugel rechtsachter bevat op de verdieping een kapel.
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Het voorm. stadhuis (Burcht 10-16) [17] is een driebeukig, wit gepleisterd
neoclassicistisch pand, gebouwd in 1846-'48 naar ontwerp van W.A. Scholten als
stadhuis annex kantongerecht, Kamer van Koophandel en politiebureau. Het
middenrisaliet wordt bekroond door een koepeltorentje en is voorzien van een
hardstenen stoep en terracottaversieringen (ranken, meanderfriezen) en een gevelsteen
met het stadswapen. Als stadhuis is het tot 1974 in gebruik geweest.
Het postkantoor (Dam 9) [18] is een met plat dak uitgevoerd expressionistisch
pand uit 1926 naar ontwerp van H.Th. Teeuwisse. De voorgevel is voorzien van
vooruitspringende halfronde gevelhoeken en natuurstenen pilasters die bekroond
zijn met symbolen van scheepvaart en nijverheid.
De ambachtsschool ‘P.J. Jedelooschool’ (Westzijde 213) [19], een
zakelijk-expressionistisch gebouw uit 1932 naar plannen van J. Schipper, is
opgetrokken in gele baksteen met betonnen en granieten decoraties. Het gebouw ligt
om een driehoekig binnenplein.
Overige scholen. In 1865 verrees naar ontwerp van L.J. Immink de voorm.
Gemeentelijke Hogere Burger School (Westzijde 92) [20], een gepleisterd breed
pand met middenpaviljoen en flankerende lagere vleugels (pui gewijzigd).
Traditionalistische vormen vertoont het voorm. schoolgebouw Sijbrandsteeg 3 (1920)
[21], bestaande uit twee evenwijdige vleugels en een smallere dwarse tussenbouw.
Iets jonger is de openbare lagere Herman Gorterschool (Doniastraat 18; circa 1925,
vergroot na 1945). Voorbeelden van rond 1930 tot stand gekomen schoolgebouwen
zijn de tweelaagse middengangschool Katerstraat 7, het schoolgebouw Gerhardstraat
10 en de Chr. lagere school Jonge Arnoldusstraat 37.
Het museum Czaar Peterhuisje (Krimp 23-24) [22] bevat het vroeg-17de-eeuwse
houten huisje waarin tsaar Peter de Grote woonde tijdens zijn verblijf te Zaandam
in 1697. In het ondersteunende houten raamwerk zijn elementen uit de Russische
houtbouw verwerkt. Het huisje is geplaatst in een in opdracht van tsaar Nicolaas II
door G.B. en A. Salm ontworpen hal in neorenaissance-stijl (1896-'97). Cartouches
vermelden de jaren van de twee bezoeken van de tsaar aan Zaandam (1697 en 1717)
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en de geveltop wordt bekroond door een hardstenen Russische keizerskroon. De
naastgelegen beheerderswoning en de ommuring dateren ook uit circa 1897.
Woonhuizen. Het uit 1655 daterende en in baksteen opgetrokken Huis De
Cardinalen (Hogendijk 62) kreeg circa 1810 een met fronton en zijpilasters uitgevoerd
houten voorschot en deur met bovenlicht. Het huis bevat een dubbele tegelschouw
uit de bouwtijd. Een 17de-eeuwse oorsprong heeft ook het gepleisterde dwarse huis
Zuiderkerkstraat 3 (circa 1690). Boven de ingangsomlijsting van deze voormalige
predikantenwoning zit een gevelsteen met het wapen van Oostzaandam. Het herenhuis
Westzijde 38 werd begin 18de eeuw gebouwd voor reder Nicolaas Calff. De voorgevel
heeft geblokte hoeklisenen, een houten attiek en een hoger opgetrokken middenpartij,
en werd circa 1765 voorzien van een pronkrisaliet met rijke bekroning in Lodewijk
XV-stijl. Het interieur bevat stucwerk in Lodewijk XV-stijl. Aan de Zaanzijde staat
een houten tuinhuis met verdieping en ingezwenkt voorschot. Uit circa 1765 dateert
ook het T-vormige huis Oostzijde 221. Aan de noordzijde is een houten voorschot
in Lodewijk XV-stijl zichtbaar en in het midden van de oostgevel een houten
voorschot met geschulpte windveren. Diverse interieuronderdelen in Lodewijk XVen XVI-stijl zijn behouden, waaronder marmeren schouwen. Het in de kern
17de-eeuwse brede

Zaandam, Woonhuis Oostzijde 242

herenhuis Op den Velde (Westzijde 258) werd in 1730 met een verdieping verhoogd
en voorzien van een nieuwe brede voorgevel, die in 1790 het huidige aanzicht kreeg.
Andere deels houten huizen uit de 18de eeuw zijn Hogendijk 78 (gevelsteen ‘1724’,
bakstenen lijstgevel circa 1860), Westzijde 155 en het L-vormige huis Oostzijde 242.
Van het laatste bezit de bakstenen vleugel een ingezwenkt voorschot met fronton en
de houten dwarsvleugel een vergelijkbaar voorschot en gebogen hoekvensters. Het
geheel houten dwarse huis Oostzijde 256-260 (circa 1790) is voorzien van twee
omlijste ingangen, waarbij de linker is versierd met attributen van handel en
nijverheid. Eveneens geheel in hout opgetrokken is Oostzijde 268, dat een topgevel
met geschulpte windveren heeft en een gebogen hoekvenster. Het interieur bevat een
tegelschouw. Het L-vormig stenen huis Westzijde 256, was oorspronkelijk een
17de-eeuws diep huis en kreeg in de loop van 18de eeuw het huidige aanzicht. Het
dient nu als kantoor bij het achterliggende, in 1897 als patentoliefabriek gebouwde,
drielaagse fabrieksgebouw.
Voorbeelden van vroeg-19de-eeuwse, (grotendeels) houten, huizen voorzien van
een ingezwenkt voorschot met fronton en pilasters zijn Oostzijde 202-204, Oostzijde
220 (met afluiving), Westzijde 202 (stenen voorgevel), Westzijde 240 (voorschot met
zijmeanders) en het L-vormig huis Westzijde 352 (voorschot met zijmeanders). De
stenen dwarsvleugel van het laatstgenoemde pand heeft een hoekvenster en

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

ingangsomlijsting. Het rond 1835 tegen de dijk gebouwde neoclassicistische herenhuis
Zuiddijk 119 is uitgevoerd met omlopende balustrade, een kroonlijst met consoles,
een gebogen hoekvenster en een dakkapel boven de omlijste ingang. Een ander
voorbeeld van neoclassicisme is het gepleisterde L-vormige huis Westzijde 109 (circa
1850), nu politiemuseum, voorzien van een topgevel met fronton en twee dakkapellen
met rond venster.
L.J. Immink ontwierp in rijke eclectische vormen de gepleisterde villa Westzijde
39 (1866), gebouwd voor de houthandelaar C. Corver van Wessem. Karakteristieke,
op de Italiaanse bouwkunst geïnspireerde, elementen zijn de gedrukte zadeldaken
met akroteria, de veranda met balkon op corinthische kolommen en de klassieke
beelden boven de omlijsting van de vensterpartij op de verdieping. C. Kamphuis,
eigenaar van de gelijknamige stoompellerij, liet het herenhuis Westzijde 22 (1883)
bouwen naar een rijk neorenaissance-ontwerp van J. en D. Eilmann. Gebouwd als
fabrikantenwoningen zijn ook de eclectische herenhuizen Stationsstraat 53 (1891)
en Westzijde 87 (1895), en het neogotische pand Stationsstraat 92. Een opvallende
torenvormige dakopbouw heeft de villa Westzijde 114 (1900), gebouwd voor
houthandelaar P. Pauw naar ontwerp van H.G. Jansen. Ander voorbeelden van
omstreeks 1900

Zaandam, Herenhuis Westzijde 22
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zijn de villa Oostzijde 44f met rationalistische details, de villa Westzijde 88 met
chaletstijl-sierspant en opvallende hoekopbouw, de gepleisterde villa Parkstraat 25
met decoratieve details in schoon metselwerk en natuursteen, en het hoekpand
Oostzijde 16 met opvallende tegelband. De door L. Molenaar ontworpen kleine villa
Zeemansstraat 7 (1893) heeft een rijke geveltopvulling in chaletstijl. Schrijver C.
Joh. Kievit (Dik Trom) liet de villa Vaartkade 10 (1910) bouwen naar een ontwerp
met rationalistische en jugendstil-elementen van J.C. Francken.
Theekoepels. Bij Westzijde 202 bevindt zich een naar deze locatie verplaatste,
driezijdig gesloten, theekoepel of luchthuis uit 1757 met koepeldak en stucplafond
in Lodewijk XV-stijl. Achter Westzijde 12 staat aan de Zaan een driezijdig gesloten
stenen theekoepel (circa 1790) voorzien van een houten portaal met gecanneleerde
pilasters. Het interieur bevat betimmeringen en een schouw in Lodewijk XV-stijl.
Arbeiderswoningen. Voorbeelden van laat-19de-eeuwse houten arbeiderswoningen
zijn Herengracht 89 (topgevel), de dwarse panden Hanenpad 48, Herengracht 69
en 81, en de met mansardedak uitgevoerde woningen Hogendijk 66-68, Herengracht
53 en 77. Uit circa 1890 dateert het gepleisterde blokje spoorwegarbeiderswoningen
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Westzijde 428-432.
Volkswoningbouw. In 1919-'20 kwam de Talmabuurt (A.S. Talmaplein e.o.) tot
stand naar plannen van A. Ingwersen, Tj. Kuipers en Z.D.J.W. Gulden met een
afwisselend beeld van woningblokken met hoektorentjes, gebroken daken en haaks
geplaatste dakvlakken. Sommige woningen hebben zandstenen tableaus met
voorstellingen van bloemen en dieren, dan wel Zaanse afbeeldingen als het Czaar
Peterhuisje.
Het voorm. logegebouw ‘Anna Paulowna’ (Dam 2) [23] kwam in 1858 tot stand
naar een neoclassicistisch ontwerp (rondboogstijl) van L.J. Immink en is tot 1876
als zodanig in gebruik geweest. Daarna werd het door A. Felger en A. Hiller ingericht
als café ‘Suisse’. Ook nu is hier een café-restaurant gevestigd. Als nieuw logegebouw
nam men in 1883 het eclectische pand ‘Anna Paulowna’ (Stationsstraat 61) [24] in
gebruik.
Het gebouw ‘Tot Nut van 't Algemeen’ (Czaar Peterstraat 1) [25] is een in
1902-'03 tot stand gekomen sober gebouw in rationalistische vormen.
Horeca. Het huidige café Het Wapen van Friesland (Dam 28) [26] werd na brand
in 1909 herbouwd in neorenaissance-stijl met rationalistische details en was
oorspronkelijk de levensmiddelenzaak van de firma C. Keg (opgericht 1832). Het
met bovenwoningen uitgevoerde café Het Wapen van
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Amsterdam (Dam 8) [27] heeft men in 1911 herbouwd, nadat het oude - van oorsprong
17de-eeuwse - gebouw door brand was verwoest. Een tegeltableau in de geveltop
vermeldt de cafénaam.
Winkels. Het in jugendstil- en rationalistische vormen uitgevoerde woon- en
winkelpand Dam 10 (1911, J. en D. Eilmann) was de winkel in huishoudelijke
artikelen van de Gebr. Perk. Rationalistische vormen vertoont ook het woonhuis met
coöperatieve slagerij en rokerij Langestraat 96 (1906). Iets jonger is het markant
gelegen warenhuis Westzijde 29 (circa 1910). Het blok winkels met café en
bovenwoningen A.F. de Savornin Lohmanstraat 2-8 (1930) is uitgevoerd in sobere
zakelijk-expressionistische stijl. Kubistischexpressionistisch van vorm zijn de woonen
winkelpanden Westzijde 77a-c. Het woon- en winkelpand Westzijde 96 (circa 1930)
heeft opvallende convexe en concave vensterpartijen met stalen ramen.
Windmolen ‘De Held Jozua’ (Held Jozuapad 4) [28] is een houten paltrokmolen
uit 1718, die dient als houtzaagmolen (gerestaureerd 1994-'96).
Verkadefabriek (Westzijde 103) [29]. Deze levensmiddelenfabriek werd in 1886
gesticht door E.G. Verkade als Stoombrood- en Beschuitfabriek ‘De Ruyter’. Toen
de broodproductie in 1919 werd gestaakt, was men al overgegaan op
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de productie van koekjes, theelichtjes (1898), biscuits (1911), en suikerwerk (1918).
Later volgden nog chocolade, zoutjes en knäckebröd (1960). Aan de Zaan staat de
beschuitfabriek uit 1886, een tweelaags gebouw in neorenaissance-stijl naar ontwerp
van P. Kleiweg Dyserinck (uitgebreid 1895, deels verhoogd 1912). De in 1906
toegevoegde bakkerij vertoont rationalistische en jugendstil-details en is voorzien
van een reliëfvoorstelling met trompetterende ruiter en een tegeltableau met de tekst
‘Verkade’. De in 1903-'05 ten oosten van de beschuitfabriek gebouwde koekjesfabriek
is een rationalistisch ontwerp van H.G. Jansen. Aan de Zaanzijde staat een grote
vierkante sprinklertoren met daarop de tekst ‘Beschuit’, ‘Koekfabriek’ en ‘Verkade’.
Aan de overzijde van de Westzijde bevindt zich de nieuwe beschuitfabriek uit
1927, een door L. en P. Molenaar ontworpen langgerekt tweelaags gebouw in
zakelijk-expressionistische stijl met stalen roedenvensters. Een betonskelet en sobere
bakstenen gevels hebben de biscuitfabriek (1931) en de chocoladefabriek (1936-'37),
ontworpen in functionalistische stijl door A. Eibink en J.A. Snellebrand (uitgebreid
1950-'52). De vierkante watertoren met sprinklerinstallatie bij de biscuitfabriek heeft
een omlopend balkon met rondom in grote letters de firmanaam.
Hembrugterrein (Hemkade ong.). Vanuit Den Haag (geschutsgieterij) en Delft
(pyrotechnische afdeling) werd in 1895 langs het Noordzee Kanaal de wapen- en
munitiefabriek ‘Artillerie Inrichtingen’ (A.I.) gevestigd om van een munitiefabriek
binnen de Stelling van Amsterdam verzekerd te zijn. Onder leiding van ingenieur
G.J. Blaauw begon men met de bouw van een patroonfabriek, die kort daarop werd
uitgebreid met een vuurwerkerij en een werkplaats voor draagbare wapens. Nadat
de fabriek in 1912 een staatsbedrijf was geworden, onderging het complex een sterke
uitbreiding. Het in 1973 door Eurometaal overgenomen bedrijf moest in 2002 de
poorten sluiten.
Belangrijke gebouwen zijn het in neorenaissance-stijl uitgevoerde kantoor van de
munitiefabriek (gebouw 41; 1896-'97), een munitiemagazijn (gebouw 43; circa 1897),
een bedrijfsmagazijn met expressionistische details (gebouw 269; 1928), de
voorgespannen-betonhallen met gebogen sheddaken (gebouw 419; 1952) en de
langgerekte patronenfabriek aan het kanaal (gebouw 429; 1957) met testschietbaan
in de kelder. Op het noordelijke deel van het terrein staan diverse gebouwen van de
in 1924 vanuit Delft overgebrachte constructiewerkplaatsen. Deze voor een deel met
expressionistische details en voor een deel in vakwerkbouw uitgevoerde gebouwen
dateren uit 1928.
Overige fabrieksgebouwen. Aan het Noordzee Kanaal ligt de voorm.
stoommeelfabriek ‘Vrede’ (Sluispolderweg 9), gebouwd in 1918 naar ontwerp van
S.B. van Sante. In verband met de voedselvoorziening in tijden van oorlog werd de
fabriek binnen de Stelling van Amsterdam gesitueerd. Dit vijflaagse fabrieksgebouw
met betonskelet en bakstenen gevels is rijk versierd met meanders van terracottategels,
waterspuwers, lisenen en gevelstenen in expressionistische vormen. Boven de
ingangen tonen gevelstenen respectievelijk het bouwjaar en de woorden LUX (licht)
en PAX (vrede). De voorm. stoomrijstpellerij ‘De Phenix’ van C. Kamphuis
(Oostzijde 155) [30] omvat een zeslaags bedrijfsgebouw in neorenaissance-stijl (circa
1880) en een vierlaags bedrijfsgebouw uit 1913. Het ‘Maison d'Essence’ van de
voorm. essence- en smaakstoffenfabriek ‘Polak en Schwarz’ (I. Vorrinkplein 10)
[31] kwam in 1930 tot stand naar een functionalistisch ontwerp van J. Coenraads
door de aannemers J. en D. Eilmann. Dit wit gepleisterde drielaagse gebouw heeft
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een betonskelet met paddenstoelvloeren. De betonnen gevels vertonen langgerekte
stalen vensterstroken en de voorgevel bevat een licht vooruitspringende torenvormige
partij. Het gebouw is na restauratie (2003) verbouwd tot appartementencomplex. De
teer-, bitumen en verffabriek ‘Touwen & Co.’ (Oostzijde 300) is een wit gepleisterd
eenlaagspand met betonskelet en hogere hoekpaviljoens, gebouwd rond 1930 in een
stijl vergelijkbaar met die van het ‘Maison d'Essence’.
Bedrijfsgebouwen. Uit 1892 dateert de houten werkplaats van de voorm.
scheepswerf van H. en C. Berghouwer (Blekerstraat 6). De voor het drogen en opslaan
van hout bestemde langwerpige houten loods van ‘Simonsz Houthandel’
(Provincialeweg ong.) werd in 1864 te Edam gebouwd en in 1890 verplaatst naar de
huidige locatie. Het drielaagse pakhuis ‘Wilhelmina’ (Oostzijde 219b) verrees in
1902 naar ontwerp van J. Kakes. Uit 1905 dateert de voorm. melkinrichting annex
zuivel- en ijsfabriek ‘Zaanlandia’ met directeurswoning (Valkstraat 14-16) [32]. De
werkplaats met kantoor van aannemersbedrijfJ. en D. Eilmann (Vinkenstraat 32)
[33] is een tweelaags houten gebouw uit 1921 met expressionistische details.
Sluizen. Het hoogheemraadschap Hondsbossche en Duinen tot Petten liet in 1544
de Grote Sluis of Hondsbossche Sluis (bij Dam 1) [34] bouwen voor de aanvoer van
steen uit België ten behoeve van de Hondsbossche Zeewering. Er volgden
vernieuwingen in 1722-'24 en 1845 (J. Leguit). Aan de zuidzijde bevinden zich
natuurstenen wapens van het genoemde hoogheemraadschap in een rijke Lodewijk
XIV-omlijsting van Jacob van der Beek (1724). Aan de noordzijde zijn twee
wapenstenen zichtbaar van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in
Kennemerland en Westfriesland. Deze in 1780 door J.M. Cressant vervaardigde
stenen met decoratieve voorstellingen (onder meer Neptunus) stonden oorspronkelijk
op de Duikersluis (1612, vernieuwd 1778). Bij de sluis horen een sluismeester- en
een accijnshuisje (Dam 1 en 1b) uit 1724. De Kleine Sluis en de Duikersluis werden
in 1903 naar plannen van J.C. Nifterik vervangen door één grote sluis, de
Wilhelminasluis [35]. De bijbehorende sluiswachterswoning (Wilhelminastraat 6) is
uitgevoerd in neorenaissance-stijl. Over de sluis is in 1957-'58 de Beatrixbrug gelegd
(noordzijde). De Wilhelminabrug (zuidzijde) is in 1965 vernieuwd na verbreding
van de sluiskolk.
De vroeg-17de-eeuwse Overtoomsluis (bij Westzanerdijk 532) werd in 1719
herbouwd door P.C. Zeeman en heeft een sluiswachterswoning uit circa 1890. In
1726 vernieuwd is de 17de-eeuwse Papenpadsluis (bij Westzijde
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214; bedieningshuisje circa 1925) [36]. De Hanepadsluis (Hanenpad ong.) is een
voormalige zeesluis uit 1713-'14, in 1852 vernieuwd door J. Leguit (gerestaureerd
1936). Van de Mallegatsluis (Westzijde ong.), een in 1634 aangelegde schutsluis,
heeft men de kolk en het bedieningshuisje in 1916 vernieuwd. De sluis is verder in
1938 gerestaureerd en voorzien van een hefbrug met betonnen torens. Op de
fundamenten van de Hornersluis (1703) staat het wit gepleisterde gemaal Soeteboom
(Hogendijk 102) [37] uit 1874 (gerenoveerd 1898, geëlektrificeerd 1917).
Het kantoor Gemeentelijke Electriciteits Werken (Oostkade 26-32) [38] kwam
in 1915 tot stand, nadat de gemeente een overeenkomst met Amsterdam had afgesloten
over de levering van stroom. Het in rationalistische stijl ontworpen drielaagse gebouw
heeft een rijk versierde voorgevel met hoger opgetrokken middenpartij, bekroond
door een vrouwenfiguur (Elektra). Gevelstenen vermelden de stichters, de functie
van het gebouw en het stichtingsjaar. Omdat Zaandam was aangesloten op het
elektriciteitsnet van Amsterdam gebruikte men gietijzeren schakelkasten (zoals bij
Zuiddijk 16b) van het Amsterdamse bedrijf, vervaardigd naar een expressionistisch
ontwerp van P.L. Marnette.
Het station (Provincialeweg 25) [39] is in 1980-'83 gebouwd naar ontwerp van
P.A.M. van Kilsdonk, ter vervanging van het station uit 1867. De traverse met
stationshal is voorzien van een doorlopende vakwerkoverkapping boven de sporen.
Het volkspark (Provincialeweg 188-196) [40] werd in 1889 geschonken aan de
Zaanse bevolking door houthandelaar C. Corver van Wessem, ter gelegenheid van
zijn 40-jarig huwelijk. De in 1890 als dankbetuiging opgerichte gedenknaald heeft
de vorm van een zandstenen zuil met vaasbekroning.
De achtzijdige muziektent (Oostkade ong.) dateert uit circa 1920 en heeft ijzeren
kolommen en een zinken roefententdak.
Gedenktekens. Op de Dam staat een bronzen beeld voor Peter de Grote (1909-'11,
L. Bernstamm, voetstuk A. Guilbert) [41], geschonken door tsaar Nicolaas II aan de
Zaanse burgerij als herinnering aan het verblijf van Peter de Grote in 1697 te
Zaandam. Het beeld toont de tsaar als scheepsbouwer. Het in baksteen uitgevoerde
Monumento Urbana (Musical ong.; 1990, A. Rossi) bestaat uit steeds kleiner
wordende kubussen bekroond door een veelhoekig volume. Aan de basis heeft elke
zijde een portaal met zadeldak.
Begraafplaatsen. De Isr. begraafplaats (bij Westzanerdijk 312) werd gesticht in
1889 (5649) en gerestaureerd in 2001. Op het rechthoekige terrein met smeedijzeren
toegangshek staat een in 2001 nagenoeg geheel vernieuwd metaarhuisje uit 1889.
De Alg. begraafplaats (Zuiddijk 421-423) werd in 1901 aangelegd met een apart
rooms-katholiek gedeelte. Bij de ingang staan twee dienstwoningen en de aula. De
barenloods en het baarhuis zijn uitgevoerd in vakwerk met baksteenvulling. Interessant
is de zerk op roef voor N. Schipper-Sabel († 1904).

Zaandijk
(gemeente Zaanstad)
Dorp, ontstaan kort voor 1500 toen inwoners uit Westzaan zich op de westoever van
de Zaan vestigden. Langs de Lagedijk groeide een langgerekt dorp met tweezijdige
lintbebouwing. Vanaf het begin was het een industriedorp met bedrijven in het
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buitendijkse gebied langs de Zaan. Haaks op de dijk lagen landinwaarts enkele
dwarspaden die naar industriemolens leidden. De belangrijkste daarvan is de Guisweg.
Dit in oorsprong laat-middeleeuwse pad vormde de verbinding met Westzaan en
werd in 1848 tot weg gemaakt. Zaandijk was vanaf 1638 een zelfstandige parochie
en werd in de loop van de 17de eeuw landinwaarts uitgebreid. De meeste dwarspaden
zijn sinds 1920 verdwenen met de aanleg van nieuwe woonbuurten. Aan de Zaanoever
bevinden zich nog verschillende industrievestigingen, vooral voor de papierindustrie.
Na de Tweede Wereldoorlog is het gebied tussen Lagedijk en Provincialeweg
buurtsgewijs volgebouwd in aansluiting op de vooroorlogse bebouwing. Zaandijk
is een beschermd dorpsgezicht.
De voorm. (Herv.) Zaandijkerkerk (bij Kerkstraat 1) is een zaalkerk met
zuiderdwarsarm en een toren van drie geledingen met naaldspits. Deze deels wit
gesausde kerk met vroege neorenaissance-details verrees in 1879, nadat de oude kerk
door brand was verwoest.
Overige kerken. Uit 1922 dateert de Geref. kerk ‘De Ontmoeting’ (Parklaan 1),
een zakelijk-expressionistische zaalkerk met gedeeltelijk ingebouwde toren. De
Vergadering van Gelovigenkerk ‘Onder de roeden’ (Lagedijk 24) is een T-vormig
gebouw uit circa 1935 met uitgebouwd ingangsportaal.
De openbare lagere school ‘De Gortershoekschool’ (Tuinstraat 27) kwam in 1939
naar plannen van de architecten Kwist en Engel tot stand als een traditionalistische
langgerekte tweelaagse school met hoekpaviljoens en aangebouwde gymzaal.
Woonhuizen. Veel huizen in Zaandijk zijn geheel of deels in hout uitgevoerd en
hebben al dan niet rijk versierde houten gevels of voorschotten. Aan de Zaanzijde
zijn diverse huizen uitgebouwd met een zaankamer. Een 17de-eeuwse oorsprong
heeft het gerestaureerde diepe houten huis Lagedijk 206 (1626), maar de meeste
huizen zijn jonger. Nu in gebruik als Zaanlandse Oudheidkamer is het tweelaagse
stenen herenhuis Lagedijk 80 met haakse achtervleugel, gebouwd in 1708 en gewijzigd
in 1765 en 1830. De ingangspartij is uitgevoerd in Lodewijk XVI-vormen en heeft
een omlijsting met ionische kapitelen en zijlichten. De vier gevelstenen zijn van
elders afkomstig. Het interieur bevat verschillende onderdelen in Lodewijk XV-stijl
en onderdelen uit circa 1830, zoals een geschilderd behangsel van W.M. Uppink.
De in 1830 in het verlengde van de achtervleugel aangebouwde zaankamer met
hoekvensters heeft een rijk versierd houten voorschot en een interieur uit de bouwtijd.
Uit 1752 dateert het herenhuis Lagedijk 104, een dwars eenlaagspand met twee houten
dakkapellen. De stenen lijstgevel heeft twee zijrisalieten met omlijste ingangen in
Lodewijk XVI-vormen. Dit in 1804 en later gewijzigde huis diende van 1854 tot
1974 als raadhuis. Het trappenhuis eindigt in een torenkamertje. De houten achterbouw
aan de Zaanzijde toont een ingezwenkt voorschot in
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Zaandijk, Woonhuis Lagedijk 104

Lodewijk XV-stijl. Het pand bevat diverse interieuronderdelen in Lodewijk
XV-vormen (circa 1760), onder meer in de voormalige raadzaal. Verder zijn er een
ouder geschilderd plafondstuk (eerste helft 17de eeuw) en een geschilderd behang
en dessus-de-porte uit circa 1804. In de tegenover het huis gelegen overtuin (bij
Lagedijk 39) staan enkele in 1804 hierheen overgebrachte beelden (circa 1740) en
een achtzijdige houten theekoepel (1772).
Bij het uit 1749 (gevelsteen met bijenkorf) daterende L-vormig huis Lagedijk 110
heeft de linkervleugel een ingezwenkt houten voorschot met fronton, guirlande,
zijpilasters en versierde vensteromlijsting. De lange smalle aanbouw met omlijste
ingang bezit aan de rivierzijde een ingezwenkt voorschot met gebogen fronton boven
een onderbouw met overhoekse vensters. Binnen bevindt zich een 18de-eeuwse
tegelschouw (keuken) en de voorkamer is rond 1820 ingericht met onder meer een
geschilderd behang met landschap en een dessus-deporte (mogelijk W.M. Uppink).
Het houten huis Boschstraat 1 heeft boven de bakstenen voorpui met
ingangsomlijsting (Lagedijk) een houten klokgevel met afdeklijst in Lodewijk
XV-vormen (circa 1760). In het huis is een tegelschouw met onder andere allegorische
figuren van Hoop en Liefde behouden gebleven. Het uit circa 1740 daterende dwarse
huis Lagedijk 92-94 kreeg rond 1774 een stenen lijstgevel en linksachter een
zaankamer met gebogen hoekvensters en een ingezwenkt voorschot in Lodewijk
XV-stijl. In Lodewijk XVI-stijl uitgevoerd is de ingangspartij met pilasters en
dessus-de-porte. Interessante interieurelementen zijn een tegelschouw en gesneden
binnenblinden in

Zaandijk, Woonhuis Lagedijk 104, interieur (1992)

Lodewijk XVI-vormen.
De stenen lijstgevel van het dwarse huis Lagedijk 96 stamt uit circa 1775 en is
voorzien van een gebogen hoekvensters en een ingangsomlijsting in Lodewijk
XVI-stijl met ionische pilasters. Het deels in hout uitgevoerde L-vormige pand
Lagedijk 114 heeft een rijk versierd houten voorschot boven een bakstenen onderbouw
met gebogen hoekvensters, en bij de houten dwarsvleugel een houten attiek en
dakkapel, alles in Lodewijk XVI-vormen. Het deels stenen huis Lagedijk 122 bezit
een ingezwenkt voorschot in Lodewijk XVI-stijl en heeft twee gebogen hoekvensters.
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De haakse zijvleugel is voorzien van een ingangsomlijsting met twee zuilen met
composietkapitelen en een attiek, waarschijnlijk afkomstig van een 18de-eeuwse
theekoepel uit Broek in Waterland. Een hoger opgetrokken gevelpartij met rijke
houten bekroning in Lodewijk XVI-stijl heeft het diepe stenen huis Lagedijk 90. Een
voorschot met frontonbekroning en zijmeanders is te vinden bij de diepe huizen
Lagedijk 25 (pui gewijzigd), Verlanenpad 2 enLagedijk 194 (de laatste met stenen
pui). Laat-18de-eeuwse stenen lijstgevels hebben Lagedijk 102 (circa 1780;
gepleisterd) en Lagedijk 106. Eenvoudige 18de-eeuwse houten panden zijn Lagedijk
1-3, 7 en 13 (alle met winkelpui) en het kleine pand Boschstraat 2. Het dwarse houten
huis Lagedijk 48 (circa 1810) heeft een rijk uitgewerkte

Zaandijk, Woonhuis Boschstraat 1

ingangspartij met daarboven een dakkapel en verder vensteromlijstingen in late
Lodewijk XVI-vormen. De achteraanbouw met zaankamer bezit een deels op ionische
zuilen rustende verdieping en binnen zijn interieuronderdelen in late Lodewijk
XVI-stijl behouden. Andere voorbeelden van vroeg 19de-eeuwse dwarse houten
huizen met decoratieve dakkapellen zijn Lagedijk 52 en 56. Uit de eerste helft van
de 19de eeuw dateert ook het tweelaagse houten herenhuis Lagedijk 128 met
ingangsomlijsting en forse dakkapel. Het deels houten huis Lagedijk 146, bekend
als ‘Het Grote Huis’, werd in 1833 gebouwd naar ontwerp van G. Kuyper met een
rijk uitgevoerde stenen lijstgevel voorzien van hoeklisenen, middenrisaliet, deur- en
vensteromlijstingen, dakkapellen met een ovaal venster en een houten dakbalustrade.
De Onderlinge Waarborg Maatschappij (opgericht 1819) liet in 1890 het pand
Lagedijk 33 bouwen als woonhuis met kantoor (nu notariskantoor). Uit de late 19de
eeuw dateren verder de huizen Lagedijk 76 (1890) met aan de achterkant een houten
zaankamer, Lagedijk 168 (1896) met hoektorentje, Lagedijk 166 (1896) met trapgevel
en de grotendeels houten arbeiderswoningen Tuinstraat 1-5 en 11, en Guisweg 55
en 59.
Windmolen ‘De Bleke Dood’ (Lagedijk 28a) is een met riet gedekte achtkantige
houten stellingmolen met molenaarswoning, gebouwd in 1656 als korenmolen
(gerestaureerd 1956).
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Zaandijk, Windmolen De Bleke Dood

Bedrijfsgebouwen. Het tweelaagse houten pand ‘Het Weefhuis’ (Lagedijk 39) is
een in 1882 tot woonhuis verbouwd papierpakhuis uit 1650. De voorm. drukkerij
van P.J. Out (Zaagselpad 1) is een klein houten gebouw met sierspant en
personeelsverblijf, opgetrokken in 1896 naar ontwerp van J. en D. Eilmann en
uitgebreid in 1960. Aan de Zaan staat het rond 1900 gebouwde tweelaagse
bedrijfsgebouw JVPz (Lagedijk 126), met bij de verdieping een uitgebouwde
controlekamer op gietijzeren kolommen. Uit circa 1935 dateert het drielaags pakhuis
Lagedijk 228 in traditionalistische vormen.
De Zaandijkersluis (bij Lagedijk 228) werd in 1727 gebouwd door Gerrit Jansz
Kas en Joris Pietersz Joor (gedenkstenen). De met gemetselde kolkwanden en houten
puntdeuren uitgevoerde sluis is in 1996 gerenoveerd en heet sindsdien ‘Gerrit Jan
Honigsluis’ (gedenksteen).
Het gemaal ‘'t Leven’ (Lagedijk 145) kwam in 1904 ter plaatse van een
poldermolen uit 1633 tot stand om het water uit de polder Westzaan naar de Zaan af
te voeren. De oorspronkelijke zuiggasmotor is in 1916 vervangen door een
draaistroom-elektromotor. De seinmast bij het gemaal maakte deel uit van een tot
1970 gebruikt seinsysteem.
De Alg. begraafplaats (Guisweg 34), aangelegd in 1874, bevat ook een aantal in
1873-'74 overgebrachte oudere graven. De ingangspaviljoens dateren uit circa 1930.
Haaldersbroek. Dit dorp ten oosten van Zaandijk wordt voor het eerst vermeld
in de 14de eeuw en is ontstaan in een vaartpolder (Kalverpolder). De bebouwing
ontwikkelde zich langs een pad (het Haaldersbroek) en kreeg eind 19de eeuw een
bescheiden dorpskern bij de brug over de Braak. Haaldersbroek is een beschermd
dorpsgezicht. Woonhuizen. Voorbeelden van in oorsprong 17de-eeuwse houten huizen
zijn Haaldersbroek 11 (1661; jaartal op deurkalf dooddeur) en Haaldersbroek 1 (eind
17de eeuw; deurpartij gewijzigd). Het 18de-eeuwse houten huis Braakdijk 1 heeft
inwendig twee gebinten met zwanenhalskorbelen, een smuiger met blauwe tegels
(circa 1720) en een geschilderd plafond (1758). Recent ingrijpend gerenoveerd is
het huis 't Kalf 76 (circa 1750). Het houten huis 't Kalf 86 (circa 1885) is voorzien
van geschulpte windveren, makelaars en ingangomlijsting. Windmolens. Oliemolen
‘De Ooievaar’ (D. Sonoyweg 19) is een met riet gedekte achtkantige stellingmolen,
gebouwd omstreeks 1622 te Assendelft en in 1669-'70 naar hier verplaatst
(gerestaureerd 1955-'56). Uit 1922 dateert de stalen windmotor ‘De Hercules’
(Leeghwaterweg ong.; gerestaureerd 1995). De in 1885-'87 naar ontwerp van E.J.
en A.A.J. Margry en J.M. Snickers opgetrokken neogotische R.K. St.-Maria
Magdalenakerk ('t Kalf 162) is een driebeukige pseudobasilicale kerk met driezijdig
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gesloten koor en een toren van drie geledingen met naaldspits. De pastorie ('t Kalf
160; 1886) is een sober blokvormig herenhuis.
De Zaanse Schans (Kalverringdijk e.o.), gelegen ten oosten van Zaandijk op de
oostoever van de Zaan, is in 1961 ingericht als bewoond openluchtmuseum naar
plannen van J. Schipper. Het heeft de kenmerkende Zaanse aanleg van rond 1700
met bebouwing langs de dijk en enkele haaks daarop aansluitende paden. De huizen
zijn van elders uit de Zaanstreek overgebracht, sommige in hun geheel en andere
samengesteld uit delen van verschillende huizen of gereconstrueerd. Bij enkele huizen
heeft men een Zaanse tuin met kralenperken aangelegd.
Woonhuizen. Als stijlkamermuseum dient het huis Van ouds het Noorder Huis
(Kalverringdijk 17), gebouwd in 1680 te Zaandijk en vergroot in 1800. Dit pand
heeft aan de voorzijde een ingezwenkt houten voorschot met fronton en zijmeanders
boven een stenen pui en aan de achterzijde een houten gevel met versierde makelaar.
De terugspringende lagere zijvleugel uit 1800 toont een ingangspartij in Lodewijk
XVI-stijl met pilasters. Uit Zaandam komt het uit circa 1630 daterende tweelaagse
huis Kalverringdijk 7. Aan de Zaanzijde is een puntgevel met geschulpte windveren
en getorste makelaar zichtbaar en aan de straatzijde een 18de-eeuwse houten gevel
met pilasters en voorschot in Lodewijk XVI-stijl. Het nu als Zaans uurwerkenmuseum
gebruikte houten pand Kalverringdijk 3 stamt uit 1673 en komt uit Assendelft. Het
heeft een klokgevelvoorschot met snijwerk en een ingangspartij in Lodewijk XV-stijl.
Het uit Zaandijk afkomstige 17de-eeuwse pand Zeilenmakerspad 4 met geschulpte
windveren is na restauratie in gebruik genomen als bakkerijmuseum ‘In de Gecroonde
Duyvekater’. Behalve het woonhuis omvat het een winkel, een bakkerij, een
meelschuur en een mouthok. Het 17de-eeuwse huis Kalverringdijk 21 heeft aan de
achterzijde een 18de-eeuws luchthuis (tuinkoepel) en verder een winkelruimte met
etalagekast uit circa 1810.
Uit de 17de eeuw stammen verder de huizen Zeilenmakerspad 2 (1623, Zaandam),
Kalverringdijk 11 (circa 1650, Zaandam; stenen pui later), Kalverringdijk 8 (met
zijbeuk), Zonnewijzerspad 5-6, Zonnewijzerspad 8 (Zaandam), Zeilenmakerspad 3
(eind 17de eeuw, Zaandam) en Zonnewijzerspad 7 (circa 1700, Zaandijk; met
zijvleugel). Het pand Kalverringdijk 13-15 is het voorm. weeshuis uit Westzaan,
gebouwd in 1718-'19 en vergroot in 1746. Dit tweelaagse, deels stenen pand heeft
een omlijste ingangspartij, twee kleine dakkapellen en aan de achterkant een
tweelaagse houten uitbouw. Houten huizen uit de 18de eeuw zijn bijvoorbeeld
Zeilenmakerspad 1 (1734, Westzaan; vergroot 19de eeuw), Zonnewijzerspad 2 (1743,
Koog aan de Zaan), Kalverringdijk 10 en Kalverringdijk 13 (circa 1780; ingezwenkt
voorschot). Het van oorsprong 17de-eeuwse koopmanshuis D'Mol
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(Kalverringdijk 19) is een grotendeels houten huis, dat in 1795 door Samuel
Daesdonck is voorzien van een stenen voorgevel met geblokte hoeklisenen en een
rijke ingangspartij in Lodewijk XVI-stijl. De dakkapel wordt sinds 1853 bekroond
door een bijenkorf. De houten achteruitbouw heeft gebogen hoekvensters en een
eindgevel met getorste makelaar. Het interieur bevat elementen in Lodewijk XVI-stijl
en verschillende dessus-de-portes, zoals die in de keuken met voorstellingen van de
walvisvangst (1744 en 1752).
De wit geverfde achtzijdige houten tuinkoepel Kalverringdijk 1 dateert uit circa
1710 en is voorzien van hoeklisenen, decoraties en een interieur in Lodewijk XIV-stijl.
Uit de 19de eeuw dateren verder Kalverringdijk 9 (Zaandam), met haaks aangebouwd
houten huisje voorzien van overhoekse vensters en een ingezwenkt voorschot,
Zonnewijzerspad 5 (Zaandijk), De Kwakels 1 (Haaldersbroek) en Kalverringdijk 5
(1850). Het laatste pand heeft een in- en uitgezwenkt houten voorschot met fronton
en bevat ook het winkelinterieur van de eerste winkel van Albert Heijn (1887). Het
achtergelegen woonhuis is afkomstig uit Westzaan (1750).
Industriemolens. In de Zaanse Schans zijn diverse molens ondergebracht,
waaronder drie 17de-eeuwse, met riet gedekte, achtkantige stellingmolens die gebruikt
werden als oliemolen. Met onderdelen van een oudere poldermolen uit de Beemster
bouwde men omstreeks midden 17de eeuw te Zaandijk de oliemolen De Zoeker
(Kalverringdijk 31; overgebracht 1968). Het naastgelegen houten woonhuis is uit
1667. Oliemolen De Bonte Hen of ‘De Kip’ (Kalverringdijk 39) werd in 1693
gebouwd ter plaatse van een houtzaagmolen met die naam en was vanaf 1891 in
gebruik als proefmolen voor het maken van oliemonsters. Deze in 1935 tot
stellinghoogte onttakelde molen is in 1974-'79 weer opgebouwd met gebruik van
onderdelen van oliemolen ‘De Koperslager’ (afgebrand 1964). Bij de molen staat
een schuur uit 1893 (nu woonhuis). Van oliemolen De Os (Kalverringdijk 33) heeft
men in 1916 de kap, de stelling en het gaande werk verwijderd. Verfmolen De Kat
(Kalverringdijk 29) is een met riet gedekte achtkante stellingmolen op een houten
schuur. Deze molen is in 1960-'61 opgebouwd met de onderbouw van de verfmolen
‘de Kat’ (1646, herbouwd na brand in 1782 en gesloopt 1904) en de bovenbouw van
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verfmolen ‘De Duinjager’ uit het Oostzanerveld (1696, herbouwd na brand in 1781).
De 19de-eeuwse mosterdmolen De Huisman (Kalverringdijk 23), een kleine houten
stellingmolen, staat op het oude papierpakhuis van firma ‘De Haan’ aan de
Kalverringdijk.
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De achtkante bovenbouw is afkomstig van de oude gelijknamige mosterdmolen, het
maalwerktuig van specerijmolen ‘Het Indisch Welvaren’ (beide uit Zaandam;
overgebracht 1955). Van het type paltrokmolen is de houtzaagmolen De Gekroonde
Poelenburg (Kalverringdijk 27), gebouwd in 1869 te Koog aan de Zaan als ‘De
Locomotief’. De molen is in 1904 verplaatst en in 1963 overgebracht naar de Zaanse
Schans op de werf van de in 1928 verbrande pelmolen ‘De Grootvorst’. In 1991 is
in stijl een nieuwe houtloods bijgebouwd. De molen 't Klaverblad (Kalverringdijk
37) wordt nu herbouwd.

't Zand
(gemeente Zijpe)
Dorp, ontstaan in de 17de eeuw in het noordelijke deel van de Zijpe- en Hazepolder
(1596-'97). De aanleg van het Noordhollands Kanaal (1821-'24) zorgde voor enige
groei van dit overwegend katholieke dorp. Na de Tweede Wereldoorlog is 't Zand
aan de oostzijde enigszins uitgebreid.
De R.K. kerk O.L. Vrouwe Visitatie (Keinsmerweg 3) is een recht gesloten
driebeukige kerk voorzien van een ingebouwde geveltoren met ingesnoerde naaldspits.
Deze sobere kerk met rondboogvensters werd in 1863 gebouwd naar plannen van
Th. Molkenboer. Het neoclassicistische interieur bevat een Ypma-orgel (1856) en
uit de bouwtijd een neobarok hoofdaltaar en

't Zand, Vlotbrug

een preekstoel.
Woonhuizen. Tot de interessante huizen behoren Kanaalkade 33, met erker en
chalet-sierspant, en Molenpad 2 met decoratieve pilasters; beide zijn rond 1910
gebouwd.
De vlotbrug over het Noordhollands Kanaal (Kanaalkade ong.) heeft landhoofden
waaronder bij opening de vlotdelen getrokken kunnen worden. De oorspronkelijke
houten vlotbrug (1820-'21) is in 1949 vervangen door een elektrisch aangedreven
stalen pontonbrug volgens hetzelfde principe.
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Boerderijen. De rond 1640 gebouwde stolpboerderij Groenland (Korte
Belkmerweg 38) kreeg haar naam toen het in 1773 in bezit kwam van commandeur
Dirk Hopman. Op het erf staan enkele walviskaken. De boerderij is in 1987 ingrijpend
verbouwd. In de kern mogelijk 18de-eeuws is de stolpboerderij Bouwlust (Korte
Belkmerweg 8), die

Oudesluis bij 't Zand, Groote- of Oudesluis met sluiswachterswoning

haar huidige aanzien met verhoogd middendeel dankt aan een verbouwing rond 1870.
De kop-rompboerderij Toornvliet (Korte Belkmerweg 21) werd in 1885 gebouwd.
Poldermolens. Van de tien resterende poldermolens in de Zijpe- en Hazepolder
staan er drie in het noordelijke deel. Het zijn achtkante binnenkruiers met een met
riet gedekte kap en romp op een met hout beklede voet. De molen P-V (Korte
Belkmerweg 36) stamt uit het midden van de 17de eeuw, de molen O-T (Korte
Belkmerweg 10) uit de tweede helft van de 18de eeuw en de molen P (Korte
Ruigeweg 37) uit 1895.
Oudesluis. Dit vissersdorp, ten oosten van 't Zand, ontstond kort na 1596 op de
plaats waar de uitwateringssloot van de Zijpe- en Hazepolder (Grote Sloot) tot 1845
in zee uitwaterde. In 1742 was het de grootste nederzetting van Zijpe, maar daarna
boette het aan belang in. De oorspronkelijk houten Groote- of Oudesluis (Noorderweg
18) uit 1597 werd in 1631 in steen vervangen; de huidige sluiskolk dateert uit 1711-'12
(hersteld 1839) en bevat een gedenksteen uit 1765. De sluiswachterswoning
(Noorderweg 18; 1914) heeft een bord met de in 1850 vastgestelde sluistarieven. De
Herv. kerk (bij Noorderweg 14), een zaalkerk met houten geveltoren, kwam in 1861
tot stand en verving een door storm verwoeste voorganger uit 1650. B.F. Bergmeijer
bouwde het orgel (1900). De voorm. Doopsgez. kerk (Sportlaan 3a) is een sobere
zaalkerk uit 1906.
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Zandvoort
Vissersdorp, ontstaan in de late middeleeuwen in de duinen. Rond de Kerkstraat en
het Kerkplein vormde zich een eerste dorpskern. Met de aanleg van de moderne
visserijhaven in IJmuiden (1896) verdween de visserij in Zandvoort grotendeels en
richtte men zich op het badtoerisme. De aanleg van de spoorlijn Haarlem-Zandvoort
(1881) en de tramlijn Amsterdam-Haarlem-Zandvoort (1900) droegen bij aan de
uitbouw tot zeebadplaats. Naast mondaine hotels kwamen er ook eenvoudige pensions
met de voor badplaatsen kenmerkende houten veranda's en loggia's. In 1943-'44
lieten de Duitsers een flinke strook bebouwing aan de Boulevard slopen waaronder
de in 1881 gebouwde passage. Na de oorlog is de herbouw uitgevoerd naar een
wederopbouwplan van G. Friedhoff. Later is Zandvoort uitgebreid met moderne
appartementengebouwen en recreatievoorzieningen.
De Herv. kerk (bij Poststraat 3) is een zaalkerk met driezijdige sluiting,
aangebouwde dwarsvleugels en een uitgebouwde grafkapel. De ingebouwde toren
van vier geledingen met overhoekse steunberen en ingesnoerde naaldspits stamt uit
de late 15de eeuw, werd in

Zandvoort, Raadhuis

1618 herbouwd en in 1871 hersteld. Bij een restauratie in 1955 heeft men de
19de-eeuwse bepleistering verwijderd. In de toren hangt een wellicht door Geert van
Wou gegoten klok (1493). De huidige kerk verving in 1848-'49 een laatmiddeleeuwse
kerk. De dwarsvleugels met zij-ingang zijn in 1890 toegevoegd. Het interieur wordt
gedekt door een koofplafond met roosters en ijzeren trekstangen. De in 1905 naar
voren uitgebreide orgelgalerij wordt sindsdien gedragen door vier houten zuilen. Het
door de firma Knipscheer gebouwde orgel (1849) is geschonken door C. Santhagens.
Tot de inventaris behoren verder een vroeg-18de-eeuwse preekstoel en een
18de-eeuwse herenbank met wapenschilden van de heren van Zandvoort. De kerkvloer
bevat 17de- en 18de-eeuwse zerken uit de oude kerk. Er zijn rouwborden met
classicistische omlijstingen voor kapitein Mattheus de la Cave (1694) en vrouwe
Johanna Margrietha Corbet (1720).
De grafkapel aan de zuidzijde van het schip werd in 1728 gebouwd in opdracht
van Paulus Loot, ambachtsheer van Zandvoort. Deze in 1920 (gedenksteen)
gerestaureerde kapel heeft een rijk marmeren portaal met gebroken fronton, zuilen
en fraai gesmeed hek. Inwendig bevat de kapel stucwerk in Lodewijk XVI-stijl en
een marmeren vloer. Aan de Eerste Wereldoorlog herinnert een in 1920 aangebracht
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gebrandschilderd raam (atelier Bogtman, ontwerp G. Rueter). De pastorie (Poststraat
3; circa 1875) is een wit gepleisterd eclectisch herenhuis.
De Geref. kerk (Julianaweg 15), een zaalkerk met overhoeks geplaatste dakruiter
en aangebouwde pastorie (Julianaweg 17), kwam in 1926 tot stand naar een
zakelijk-expressionistisch ontwerp van N.G. ten Broeke.
De R.K. St.-Agathakerk (Grote Krocht 45) is een driebeukige basilicale kerk
met vijfzijdig gesloten koor, driebeukig portaal en een terzijde geplaatste ranke toren.
Deze kerk verrees in 1927-'28 naar een sober zakelijk expressionistisch ontwerp van
P. Cuypers jr. met opvallende rechthoekige vensters met kunstzandstenen stijlen.
Van de inventaris dateren de communiebank en preekstoel uit de bouwtijd.
Het verenigingsgebouw ‘De Krocht’ (Grote Krocht 41) is de in 1928 vervangen
en in 1929 ingrijpend verbouwde oude kerk, een zaalgebouw uit 1853 naar plannen
van H.H. Dansdorp (uitgebreid 1902, C.L.M. Robbers).
Het voorm. raadhuis (Raadhuisplein 16) werd in 1911 gebouwd met een
vlindervormige plattegrond naar een ontwerp in Nieuw Historiserende stijl van
gemeentearchitect J. Jansen. De geknikte voorgevel is voorzien van ionische pilasters,
een pronkrisaliet en een dubbele bordestrap.
De voorm. R.K. lagere school (Koninginneweg 1) is een sober tweelaags
schoolgebouw, gebouwd rond 1920 naar ontwerp van P. Cuypers jr.
Woonhuizen. Voorbeelden van de oude dorpsbebouwing zijn de kleine gepleisterde
visserswoningen Poststraat 10 (mogelijk 17de eeuw) en Rozenobelstraat 10 (18de
eeuw); verder het woonhuis met smederij Achterom 1 (18de eeuw, vergroot na 1850).
Het wit gepleisterde huis Zandvoortselaan 126-128 was oorspronkelijk een
jachtopzienerswoning met herenkamer in het duingebied van Zandvoort. Dit pand
uit de tweede helft van de 19de eeuw is later tot één woonhuis verbouwd
(‘Avondrust’).
Karakteristieke voorbeelden van rond 1900 gebouwde en veelal gepleisterde huizen
met houten veranda aan de Haarlemmerstraat
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Zandvoort, Woonhuizen Nos Vacances en Summerhouse

zijn de dubbele woning Pretty Home (nr. 20-22), de nrs. 39, 50
(neorenaissance-details) en 78-80 (uitgebouwd portiek), het huis Adriana (nr. 37;
1906, W.F. Doeglas) en de dubbele jugendstil-woning Summerhouse en Nos Vacances
(nr. 44-46; circa 1905). Geen veranda maar een serre hebben de gepleisterde woningen
Ameria en Jasione (Grote Krocht 33-35), Hendrika enLands End (Grote Krocht
37-39) en Kostverlorenstraat 28-30, alle uit circa 1905 en met jugendstil-details.
Voorbeelden van villa's in Nieuw Historiserende stijl zijn Kostverlorenstraat 91
(1906, J. London) en de voorm. dokterswoning Raadhuisplein 4 (circa 1910, W.F.
Doeglas). Aan de Kostverlorenstraat staan drie door W.F. Doeglas rond 1905
ontworpen gepleisterde blokvormige villa's met plat dak en veranda, te weten De
Eik (nr. 100), De Berk (nr. 102) en Kostverlorenstraat 115. Andere
vroeg-20ste-eeuwse villa's zijn Brederodestraat 75, met serre en balkon in chaletstijl,
Bij Zee (Brederodestraat 71) en Wilhelminaweg 68 (1908). Langs de
Kostverlorenstraat staan verder de villa's Njord (nr. 121; 1916, H. Koning) en De
Abeel (nr. 117), de in beton uitgevoerde villa Zonnehuis (nr. 131), de van
expressionistische details voorziene villa Marisduin (nr. 52) en het blokvormig
herenhuis Huis met de Vijver (nr. 118; 1913-'15, C. Slegers) met ornamenten in
kunstnatuursteen. In landhuisstijl ontwierp J.H.W. Leliman voor M. Gimpento de in
1917 gebouwde villa De Klaproos (nr. 99); de garage is in 1931 toegevoegd.

Zandvoort, Pension Poststraat 4-6 (1993)

Volkswoningbouw. De Werkliedenvereniging Onderling Hulpbetoon heeft de
woningen Koningstraat 6-24 (1905) laten bouwen. Rond 1915 ontstaan is het complex
van blokjes rugaan-rugwoningen Koningstraat 50-72/Prinsesseweg 9-31. In 1914
verrezen de woningen Hobbemastraat e.o. en rond 1921 Koningstraat 81-95 en Van
Ostadestraat 21-34 in expressionistische stijl. Wederopbouwwoningen staan onder
meer langs de Burg. Engelbertsstraat. De bebouwing bestaat uit aaneengesloten
eengezinswoningen en vrijstaande etagewoningen (steeds twee per pand).
Het Gasthuishofje (Agnetastraat)
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Zandvoort, Station (1993)

is een carré-vormig complex van wit gesausde eenlaagspanden, gebouwd in 1944-'47
voor ouden van dagen naar een traditionalistisch ontwerp van B.J.J.M. Stevens. Een
poortgebouw met dakruiter geeft toegang tot het binnenterrein. De woningen staan
tegen een helling en verspringen daardoor ten opzichte van elkaar.
Winkels. De met vakwerkdetails en chaletstijl-elementen uitgevoerde woonen
winkelpanden Louis Davidsstraat 1a-15 zijn in 1902-'03 naar plannen van J.H. Stom
opgetrokken voor de bouwmaatschappij Kinheim. Rond 1910 leverde W.F. Doeglas
een ontwerp met rationalistische elementen voor het warenhuis Raadhuisplein 1 en
een ontwerp met Nieuw Historiserende elementen voor het woon- en winkelpand
Raadhuisplein 2-3 (1910).
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Koloniehuizen. In 1899 verrees naar ontwerp van D.E.C. Knuttel het voorm.
koloniehuis Frisia (Kostverlorenstraat 70), een wit gepleisterde villa met
chaletstijl-details. Het voorm. koloniehuis het Dr. G.J. Plantingahuis
(Kostverlorenstraat 95) is een gepleisterd blokvormig pand in
kubistisch-expressionistische stijl met loggia en balkon. Het werd in 1928 gebouwd
naar ontwerp van P. Buurman en in 1935-'36 volgde een vergroting naar plannen
van J.Th.J. en P. Cuypers jr. in opdracht van de Amsterdamse Vereniging voor
Gezondheids- en Vakantiekolonies.
Horeca. Het voorm. pension Poststraat 4-6 is een langgerekt tweelaags gebouw
uit 1898 met plat dak, brede houten veranda en daarboven overdekte balkons met
houtsnijwerk. Andere laat-19de-eeuwse voorbeelden met houten veranda zijn
Hogeweg 64-66 (circa 1880) en hotel-pension Marisstraat 11 (1900). Nu als
Zandvoorts Museum in gebruik is het voorm. dorpscafé Het Wapen van Zandvoort
(Swaluëstraat 1), een eenlaagspand (uit circa 1900) met neorenaissance-details en
houten veranda. Terzijde staat een gereconstrueerde dorpspomp.
Het station (Stationsplein 2) werd in 1908 gebouwd als kopstation van de spoorlijn
naar Haarlem en verving een houten stationsgebouw uit 1880. Het rationalistische
ontwerp is waarschijnlijk van D.A.N. Margadant. Het station bestaat uit een samenstel
van bouwvolumes met verschillende hoogtes en nokrichtingen, en is voorzien van
teksten en (bricorna)tegelmozaïeken in jugendstilvormen. Omdat het station tegen
een duinhelling is gebouwd, ligt het hoger dan de sporen en heeft het aan de spoorzijde
één bouwlaag meer dan de straatzijde. Een brede trap vormt de verbinding tussen de
stationshal en de perrons. Aan de zuidzijde staat een stations(water)toren met uurwerk.
De voorm. watertoren (Thorbeckestraat 27) verrees in 1951 naar een
traditionalistisch ontwerp van J. Zietsma. De met baksteen beklede achtzijdige toren
was voorzien van twee betonnen vlakbodemreservoirs. Tegenwoordig is in de toren
een restaurant gevestigd.
Het circustheater (Gasthuisplein 5) is in 1989-'91 verwezenlijkt naar ontwerp
van S. Soeters, met de banale stijl van de amusementsindustrie als uitgangspunt.
Opvallend zijn de vijf enorme vlaggenmasten met gekleurde vlaggen van plaatstaal
versierd met glasmozaïek en de drie stalen masten in de vorm van ijshoorns die het
tentdak van golvend beton en het schaaldak van gewapend spuitbeton dragen.

Zuid-Scharwoude
(gemeente Langedijk)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als een van de vier langgerekte dorpen aan de
Langedijk. In de omringende polder Geestmerambacht werd op de vele kleine eilanden
vooral kool geteeld. Na de ruilverkaveling (1965-'74) is vooral het noordelijke deel
van Zuid-Scharwoude aan weerszijden van de oude lintbebouwing uitgebreid.
De Herv. kerk of ‘Koogerkerk’ (Koog 30) is een gepleisterde eenbeukige kerk
met driezijdige sluiting en een geveltoren met frontalen en naaldspits. Opgravingen
hebben een, aan St. Petrus gewijde, 12de-eeuwse tufstenen voorganger aangetoond,
die in de 15de eeuw werd vervangen door een grotere kerk met toren. Deze kerk
werd vernieuwd in 1819 en - nadat in 1905 de toren was ingestort - ingekort en van
een geveltoren voorzien. Daarin hangt een door Ricout Butendiic gegoten klok (1448).
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Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel (1650), een door L. van Dam & Zn.
gebouwd orgel (1881) en een neorenaissance-herenbank (1914).

Zuid-Scharwoude, Café De Rode Leeuw en raadhuis

De voorm. pastorie (Voorburggracht 169) is een tweelaags middenganghuis uit
circa 1870.
Het voorm. raadhuis (Koog 1) kwam in 1908 tot stand naar ontwerp van C. Smit
als een sober en rijzig tweelaags pand.
De woonhuis Voorburggracht 143 is een notabelenwoning uit 1900 met een houten
tuinhuisje (circa 1910).
Café ‘De Rode Leeuw’ (Dorpsstraat 440), een diep pand met een pilastergeveltop
in siermetselwerk, werd in 1911 gebouwd en kreeg in 1925 een aangebouwde
kolfbaan.
Van de conservenfabriek ‘Kramer's Zuurkool’ (Voorburggracht 141), gesticht
in 1890, resteert het tweelaagse kantoorgebouw (circa 1905).

Zuiderwoude
(gemeente Waterland)
Dorp, ontstaan als veenontginning vanaf een kreekrug van de getijdegeul de Zwet.
Eind 12de eeuw was hier een tufstenen kerkje. Er vormde zich een lintbebouwing
aan de Dorpsstraat langs de Zwet. Het dorp had te lijden van een dorpsbrand (1712)
en overstromingen (1825 en 1916). Zuiderwoude is een beschermd dorpsgezicht.
De Herv. kerk (Dorpsstraat 1) is een zaalkerk voorzien van een houten geveltoren
met ingesnoerde spits. Deze neogotische kerk kwam in 1877 tot stand

Zuiderwoude, Herv. kerk

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

554
naar plannen van T.C. van der Sterr ter plaatse van een oudere kerk. De in 2004
gerestaureerde kerk bevat een preekstoel met houten lessenaar (circa 1660). Het uit
de Herv. kerk te Beuningen afkomstige Gradussen-orgel (1863) is in 2000 geplaatst
in een bestaande orgelkast (1877, H. Knipscheer). De pastorie (Dorpsstraat 2) is een
gepleisterd dwars huis uit 1912.
De voorm. openbare lagere school (Dorpsstraat 34-36), bestaande uit een
onderwijzerswoning en dwars daarachter enkele lokalen, werd in 1869 gebouwd en
rond 1920 ingrijpend verbouwd. De school heeft tot 1980 dienst gedaan.
Woonhuizen. Voorbeelden van eind-19de-eeuwse dwarse houten huizen zijn
Dorpsstraat 5 en 30 (circa 1870) en de arbeiderswoning Dorpsstraat 56. Rond 1870
gebouwd zijn Dorpsstraat 25, met hoger achterhuis, en het diepe huis
Aandammergouw 3. Het dwarse huis Aandammergouw 1 (circa 1880) met stenen
voorgevel diende tevens als winkel.
Boerderijen. De boerderij Dorpsstraat 11 (circa 1860) bestaat uit een diep houten
huis geflankeerd door houten schuren. De Weide Blik (Dorpsstraat 72) heeft een
dwars woongedeelte (circa 1860) en een stal (circa 1920). De op een terp gelegen
kleine houten stolpboerderij Dijkeinde 1 heeft een midden-17de-eeuwse kern en een
stenen voorgevel uit 1914. Voorbeelden van stenen stolpboerderijen zijn Dijkeinde
3 (circa 1875) en Dijkeinde 4 (circa 1890).
Het gemaal ‘Poelsluis’ (bij Waterlandse Zeedijk 9), gelegen ten noorden van
Zuiderwoude, stamt uit 1842 en werd rond 1917 vernieuwd.
Uitdam. Dit in 1342 voor het eerst vermelde dijkdorp ten oosten van Zuiderwoude
ligt aan de weg parallel achter de Waterlandse Zeedijk bij de Uitdammer Die. Het
laat-18de-eeuwse houten woonhuis Dorpsstraat 13 heeft een klokgevel en een
afluiving. Een zaalkerk in eenvoudige zakelijk-expressionistische stijl is de in 1937
gebouwde Herv. kerk (Uitdammerdijk 43).

Zuidschermer
(gemeente Schermer)
Dorp, ontstaan na de droogmaking van de Schermer in 1635 op de kruising van de
Zuidervaart met de Driehuizerweg. Met de bouw van de R.K.-kerk, een school en
een tiental huizen kreeg Zuidschermer rond 1930 een meer geconcentreerde
bebouwing.
De Herv. kerk (Zuidervaart 22), ook bekend als het Zwarte Kerkje, is een
stolpvormig gebouw, dat in 1662 in hout werd opgetrokken naar voorbeeld van de
kerk te Volendam. De zwart geteerde houten wanden heeft men in 1834 grotendeels
in baksteen vernieuwd. Het interieur bestaat uit een overwelfd vierkant
middengedeelte en vlak gedekte buitenstijlruimten. Tot de inventaris behoren een
preekstoel (circa 1670), doophek met doopboog (18de eeuw) en een door Pieter van
Assendelft voor de Oud-Kath. kerk te Enkhuizen gebouwd orgel (1759, overgebracht
1870).
Een tussenlid verbindt de kerk met 't Schooltje (Zuidervaart 22), een voorm.
schoolgebouw uit 1831 (gevelsteen) met ingezwenkte tuitgevels.
De R.K. St.-Michaëlkerk (Zuidervaart 63) is een driebeukige basilicale kerk met
driezijdig gesloten koor, lagere transeptarmen en een uitgebouwd ingangsportaal.
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Aan de zuidzijde van het middenschip staat een slanke, naar boven toe verjongende
toren met vierzijdige naaldspits. Deze zakelijk-expressionistische kerk kwam in
1930-'31 tot stand naar ontwerp van J. Hanekamp. Het interieur is voorzien van een
apsisschildering en bevat een hoofdaltaar, een preekstoel en een communiebank uit
de bouwtijd. Aan de noordzijde is de kerk verbonden met de pastorie (Zuidervaart
61; circa 1931).

Zuidschermer, Herv. kerk en 't Schooltje

De R.K. lagere St.-Michaëlschool (Zuidervaart 59) werd in 1929 gebouwd en
later uitgebreid. De bijbehorende onderwijzerswoning heeft een opvallende driezijdige
erker met balkon.
Bedrijfsgebouwen. De voorm. kaasfabriek ‘De Eendracht’ (Zuidervaart 26) is
een L-vormig pand uit circa 1880. Uit die tijd dateert ook het middenganghuis
Zuidervaart 29 met dwars aangebouwde werkplaats. Decoratief houtsnijwerk siert
de dakkapel van het woonhuis en het zadeldak van de werkplaats.
Boerderijen. De rond 1850 gebouwde Zuiderhoeve (Zuidervaart 5) is een
stolpboerderij met aan de voorzijde een ronde gemetselde schoorsteen en een
bakstenen klokgevel. Andere karakteristieke voorbeelden van stolpboerderijen in de
omgeving van Zuidschermer zijn Zuidereind (Zuidervaart 2; circa 1870) met spiegel
en uitgebouwde koestal, Zuidervaart 6 met tweekleurig pannendak en ronde
gemetselde schoorsteen, en Zuidervaart 147 (circa 1870) met darsdeuren aan de
voorzijde en een dwars uitgebouwde koestal.
De poldermolen ‘K’ (Blokkerweg 3) is een uit 1635 daterende met riet gedekte
achtkantige grondzeiler uit 1635.

Zunderdorp
(gemeente Amsterdam)
Dorp, ontstaan in de 14de eeuw als veenontginning. Ten westen van de kerk
ontwikkelde zich een kleine dorpskern met haakse straten, die de oorspronkelijke
verkaveling volgen. Aan de noordzijde vormde zich het bescheiden lintgehucht 't
Nopeind. Zunderdorp is net buiten de bebouwing van Amsterdam-Noord gebleven.
De Herv. kerk (Achterlaan 12) is een gepleisterde zaalkerk, voorzien van een
toren van drie geledingen met balustrade en tentdak. De met natuurstenen hoekblokken
uitgevoerde laat-gotische toren verrees in de tweede helft van de 15de eeuw. De
huidige kerk kwam in 1711 tot stand na een brand (1710) en werd verbouwd in 1824.
Rond 1860 heeft men een haaks geplaatste consistoriekamer toegevoegd en mogelijk
is de kerk toen ook gepleisterd. Het interieur wordt
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gedekt door een houten tongewelf met trekbalken en bevat een 17de-eeuwse preekstoel
en doophek. Na 1711 is het niet herbouwde koorgedeelte als kerkhof in gebruik
genomen. De eenlaagse neoclassicistische pastorie (Achterlaan 10) uit 1877 is
ontworpen door T.C. van der Sterr.
Woonhuizen. Het vroeg-19de-eeuwse houten huis Kerklaan 16 is voorzien van
een uit- en ingezwenkt voorschot. Een puntvormig voorschot heeft het 19de-eeuwse
houten huis Middenweg 19.
Boerderijen. De houten stolpboerderij 't Voorwerf 13 met korte nok heeft een
19de-eeuws uiterlijk, maar bezit mogelijk een oudere kern. Eveneens 19de-eeuws
ogend - maar mogelijk ouder - is de houten stolpboerderij Broekergouw 22. Bij deze
boerderij staat een kaakberg met aanbouwen aan drie zijden.

Zwaag
(gemeente Hoorn)
Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als veenontginning. Het dorp ontwikkelde zich tot
een lintdorp met aan de zuid- en oostzijde het tuinbouwgebied ‘De Bangert’. Bij de
spoorlijn Hoorn-Medemblik werd in 1909 de veiling ‘B. en O.’ (Bangert en
Omstreken) gesticht. Na de opheffing van de gemeente Zwaag (1979) is het westelijke
deel van het dorp gaandeweg in de uitbreidingswijken van Hoorn opgenomen.
De Herv. kerk (Kerkelaan 8), oorspronkelijk gewijd aan St. Maarten, is een
eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een slanke toren van drie geledingen
met achtkantige gemetselde spits. Tufsteen van een mogelijk 12de-eeuwse kerk ter
plaatse heeft men in tweede helft van de 15de eeuw verwerkt in het huidige
laat-gotisch koor. Eind 15de eeuw verrees de laat-gotische toren met nissengeleding
en details in rode zandsteen. In de toren hangt een door Steven Butendiic gegoten
klok (1468). Rond 1550 kwam een nieuw, iets breder, laat-gotisch schip tot stand,
eveneens met gebruik van oud bouwmateriaal. De vermoedelijk midden 18de eeuw
vernieuwde vensters zijn gehandhaafd bij

Zwaag, R.K. Lourdeskapel

de restauraties in 1974 en 1997-'98 (J. Büchner). De gemetselde spits dateert uit
1965-'66.
Het interieur wordt gedekt door houten tongewelven met trekbalken. In het koor
bevindt zich een laat-gotische dubbele nis met de letters ‘A’ (aqua) en ‘V’ (vinum),
Tot de inventaris behoren een preekstoel met ionische zuiltjes (1659; achterschot
18de eeuw), een koperen kansellessenaar (18de eeuw) en een door L. van Dam &
Zn. gebouwd orgel (1881). De doopboog (1749; Johan Nicolaas Derck) werd postuum
geschonken door Marytje Hofland († 1748), voor wie ook een memoriebord aanwezig
is.
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De R.K. Lourdeskapel (Past. Nuijenstraat 2) is een zeszijdige kapel met dakruiter
en ingangsportaal, gesticht door pastoor Masker in 1882 en waarschijnlijk ontworpen
door J. Kooter. De kapel bevat een Lourdesgrot.
De R.K. St.-Martinuskerk (Past. Nuijenstraat 3) is een driebeukige kruiskerk
voorzien van een terzijde geplaatste sobere toren met ingesnoerde naaldspits. Deze
kerk met expressionistische elementen verrees in 1932-'33 naar ontwerp van Jos.
Bekkers. Het sobere interieur met ziende kap bevat twee marmeren zijaltaren en een
communiebank uit de bouwtijd.
Het voorm. raadhuis (Dorpsstraat 131-133) is een eclectisch pand met gepleisterd
middenrisaliet en hoekpilasters, gebouwd in 1869-'70 naar ontwerp van P. Mager.
Het had een raadzaal op de verdieping en bood tevens plaats aan een tweeklassige
school, een onderwijzerswoning en een gymlokaal (achterzijde).
Woonhuizen. Een voorbeeld van een sober middenganghuis uit circa 1870 is
Dorpsstraat 186. Een chaletstijlsierspant en een erker bezit het huis Beau Regard
(Dorpsstraat 111) uit 1917.
Boerderijen. De laat-18de-eeuwse Geertjehoeve (Dorpsstraat 7) is een stolphoeve
met terugliggende darsdeur. In het midden van het overige deel van de voorgevel
bevindt zich een pronkdeur in Lodewijk XVI-stijl met daarboven een (niet
oorspronkelijke) houten klokgevel. Uit de 19de eeuw dateren de stolpboerderijen
Wulframhoeve (Dorpsstraat 14; circa 1840), met dwarseind en een houten middentop
boven het woongedeelte, en Mariahoeve (Dorpsstraat 148; circa 1860) met
laat-18de-eeuws aandoende (niet oorspronkelijke) middenklokgevel.
Het voorm. station (Dorpsstraat 85) werd in 1886 gebouwd voor de
Locaalspoorwegmaatschappij ‘Hollands Noorderkwartier’ aan de lijn
Hoorn-Medemblik. Dit door A.J. Krieger ontworpen langwerpige eenlaagspand heeft
een uitgebouwd wisselwachterslokaal.
De R.K. St.-Jacobus de Meerderekerk van Zwaagdijk-West (Zwaagdijk-West
404), gelegen ten noordwesten van Zwaag, is een sobere driebeukige kerk in
traditionalistische stijl, gebouwd in 1929 naar plannen van Jos. Bekkers. Wegens
geldgebrek is de geplande toren niet gebouwd.
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Beknopte literatuuropgave
Van alle voor dit boek geraadpleegde literatuur kan hier slechts een gering deel
genoemd worden. De literatuuropgave is eerder een hulpmiddel voor de lezer die
zich verder in de materie wil verdiepen, dan een verantwoording van de inhoud van
dit boek. In de onderstaande lijst is de gebruikte algemene literatuur opgenomen,
aangevuld met de voor de provincie belangrijkste publicaties op architectuurgebied.
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Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de
Vereniging Hendrick de Keyser, Zwolle/Amsterdam 1993.
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te groot: 125 jaar sociale woningbouw in Amsterdam, Amsterdam 1985 (tweede
druk).
Prak, Niels L., Het Nederlandse woonhuis van 1800 tot 1940, Delft 1991.
Révész-Alexander, Magda, Die Alten Lagerhäuser Amsterdams: Eine
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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 tuitof
klokgevel.
acanthus distelachtige plant waarvan de krullende bladen als voorbeeld dienden
voor een versierend element, met name in de kapitelen van corinthische zuilen.
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.
ajour gesneden 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.
arabesk naturalistisch gestileerde plantenrank, vaak ontspruitend uit een vaas
en toegepast ter decoratie van een pilaster.
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.
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.
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.
banderol spreukband; smalle strook met opschrift.
bastion bolwerk, vijfhoekige uitbouw van een vestingmuur of -wal.
bedstede in de betimmering van een kamer opgenomen slaapplaats, afgesloten
met deuren of gordijnen.
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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.
brandmuur scheidingsmuur, doorgemetseld tot aan of buiten het dak, ter
voorkoming van het overslaan van brand.
buitenhuis buitenverblijf buiten de
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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.
buitenstijlruimte lage buitenzijden van het vierkant van een stolpboerderij.
bundelpijler pijler bedoeld om bogen uit verschillende richting 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.
cassette verdiept rechthoekig vlak, ter indeling van een plafond.
centraalbouw symmetrisch bouwwerk op grond van een cirkel, veelhoek of
Grieks kruis.
chazzan voorzanger die in kleine Israëlitische gemeenten de gebedsdienst leidt.
cippus vierkante spits toelopende grafzuil
colonnet (kolonnet) kleine kolom of zuil.
commandeurswoning woonhuis van een commandeur (kapitein) op de grote
vaart en vooral de walvisvaart.
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.
courtine recht of licht gebogen deel van de wal of muur, gelegen tussen twee
rondelen of bastions.
crypte (krocht), ruimte onder een verhoogd koor, plaats voor relieken van een
bijzonder vereerde heilige.
dakerker grote stenen erker in het dakvlak met venster en eigen dakbedekking,
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.
darsdeuren grote deuren in een boerderij die toegang geven tot de dars (deel).
dekbalkgebint gebint waarbij de dekbalk (iets overstekend) op de gebintstijlen
ligt.
dessus-de-porte (bovendeurstuk) versiering boven een deur in de vorm van
een schilderij (vaak een grisaille), stucwerk of een gesneden paneel.
diep huis huis met zijn nokrichting haaks op de straat en de ingang aan de korte
zijde.
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doekfestoen (lambrekijn), zie festoen
donjon hoofdtoren, tevens laatste toevluchtsoord van een middeleeuwse burcht.
doôdeur voordeur in een huis die alleen werd gebruikt voor het bruidspaar of
om een overledene uit te dragen.
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.
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.
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.
façade voorgevel, voornaamste buitengevel.
ferme orneé parkaanleg waarin nutsgronden worden gemengd met sierelementen
teneinde een pittoresk effect te bereiken.
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).
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
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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.
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 stucwerk blokken.
gecanelleerd voorzien van cannelures; verticale groeven in de schacht van zuil
of pilaster.
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.
gereduceerd hoofdgestel hoofdgestel zonder architraaf en fries, waardoor enkel
de kroonlijst overblijft (soms met daaronder een gepleisterde band).
gereduceerd westwerk westtoren met smalle zijvleugels die in open verbinding
staan met de middenruimten. De toren bevat een kapel op de verdieping.
gewelf stenen overkluizing van een ruimte; ook wel in hout uitgevoerd.
gewelfschotel ronde houten schijf op de kruising van de ribben van een houten
gewelf.
gording licht gekantelde langsbalk tussen topgevels of jukken waarop direct
dakbeschot aangebracht kan worden in de schuinte van het dak.
goudleer in dun leer geperst ornament, voorzien van bladzilver en bestreken
met een goudgele vernislaag.
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.
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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
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.
kalf horizontale tussendorpel van een kruiskozijn, schuifvenster of dwarsregel
tussen een deur en haar bovenlicht.
kansel zie preekstoel.
kanteel tandvormige muurbekroning.
kapiteel decoratieve verbreding boven op 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.
katheder spreekgestoelte met schuin geplaatst bovenblad.
kathedraal hoofdkerk van een bisdom met bisschopszetel (kathedra).
kattenberg heuvel in een parkaanleg ontstaan door opgeworpen grond afkomstig
van gegraven grachten of vijvers.
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 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.
klokgevel gevel waarvan de top
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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.
koggehuis bestuurshuis van een een kogge (bestuurseenheid in West-Friesland).
kollergang maalinrichting bestaande uit een grondplaat, waarover twee zware
rollen draaien die mede door hun gewicht het te verwerken materiaal verbrijzelen.
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.
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.
kruisbloem bekroning van een spits in de vorm van gestileerde bladeren en
knoppen.
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 nietdragende, 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.
kwabornament siermotief met slappe vorm dat lijkt op uitgerold deeg,
geïntroduceerd door de zilversmid Paulus van Vianen (circa 1572-1613).
lambrekijn decoratieve versiering onder de vensterdorpel.
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.
leugenaar schijnverdieping in de woonhuiskap waardoor de voorgevel hoger
lijkt.
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.
liseen vlakke, verticale reliëfband als wandgeleding in een muurvlak.
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.
luchthuis naar de waterkant uitgebouwd zomerhuis (of theekoepel) in de
Zaanstreek.
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.
meanderfries lijst voorzien van een streng geometrische versiering met hoekige
lijnen.
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.

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

566
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).
monnik ronde pilaar op een stenen beer (zie beer)
montant stenen stijl in een kerkvenster.
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).
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.
ojiefvorm decoratief profiel met boven een holle en onder een bolle gezwenkte
vorm.
ontlastingsboog boogboven 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 klein aanbouwtje aan groter gebouw.
penant zie muurdam.
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pergola loofgang gevormd door een reeks pijlers of palen die raamwerk dragen
waarover klimplanten worden geleid.
persiennes (louvres of zonneluiken) raamwerk waarin schuin geplaatste
horizontale latten zijn gevat.
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.
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).
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.
porticus aan één zijde gesloten zuilengang, waarboven zich een dak met
hoofdgestel en fronton bevindt.
portiek naar de straatzijde geopend overdekt portaal, leidend naar de
ingangsdeur.
postament (piëdestal) voetstuk onder zuil of pilaster.
potdekselen enigszins overlappend aanbrengen van planken om inwatering te
voorkomen.
poterne afsluitbare gemetselde bomvrije doorgang in de wal of muur van een
vesting.
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 voor 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.
retabel achterbouw van het altaar, rustend op of hangend boven de altaartafel.
ribben zie kruisgewelf.
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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 verdelingvan 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.
schaapskooi stal voor schapen, met laag aflopend dak en doorgaans driezijdig
gesloten kopwanden met deuren erin.
schacht opgaand gedeelte van zuil of pilaster tussen basement en kapiteel.
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.

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

serliana driedelig venster, het middendeel voorzien van een boogvormige en
de zijkanten van een rechte afsluiting.
serre met glas dichtgezette houten of ijzeren uitbouw van een huis.
sgrafittowerk lichte pleisterlaag op zwarte achtergrond waarin een versiering
in bas-reliëf wordt ingekrast (vgl. yezeria-stucwerk).
sheddak (zaagdak) opvolgende reeks parallelle daken met dakvlakken onder
verschillende helling, waarvan de steilste van glas voorzien zijn en gericht op
het noorden.
sieranker rijker versierd muuranker.
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.
slotklooster klooster waarin de religieuzen zich uitsluitend wijden aan
contemplatie en in principe geen contact met de buitenwereld hebben.
sluitsteen wigvormige steen als bovenste steen in de kruin van een boog of
gewelf, doorgaans van natuursteen.
smuiger rookvang in de vorm van een lager doorlopend betegeld kanaal binnen
een grotere schouw.
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.
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.
stapelbouw 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 onder deel van een deurof vensterkozijn.
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stolpboerderij piramidevormige boerderij met als kern een vierkant houtskelet,
rustend op vier stijlen.
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.
tabernakel(kast) kast op het sacramentsaltaar waarin het Allerheiligste bewaard
wordt.
tandlijst rij van blokjes onder een kroonlijst (vergelijk muizetand).
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.
Tobruk éénmans schuttersputje in de vorm van een betonnen achtkant met
aangebouwde rechthoekige ruimte voor een mitrailleur of granaatwerper.
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
trapezium(vormige) gevel punt- of tuitgevel met een afgevlakte bovenzijde,
veelal geplaatst voor twee diepe panden.
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.
trijshuis kleine uitgebouwde kap boven een hijsinrichting.
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.
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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.
uitkragen uitsteken van een bouwdeel om een muurverzwaring of uitspringende
bouwmassa te ondersteunen.
vakwerkwand wand van onderling verbonden houten stijlen en regels gevuld
met 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.
vierkant ruimte in een stolpboerderij die wordt omgeven door vier stijlen die
het dak dragen.
vierschaar plaats in het stadhuis waar recht werd gesproken.
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.
waaierzwikken waaiervormige versiering in de zwikken van een met rondboog
uitgevoerd raam van een schuifvenster.
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.
westwerk massief, breed en hoog bouwdeel met twee torens aan de westzijde
van een kerk, al dan niet voorzien van galerijen, altaarruimte, crypte en een
apsis.
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wimberg steile driehoekige siergevel boven portalen en vensters, vaak afgezet
met hogels en bekroond door een kruisbloem.
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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.
wolfdak zadeldak dat boven aan één of beide uiteinden is afgeschuind; de
afschuining zelf is het wolfeind.
zaagdak zie sheddak.
zaalkerk rechthoekige, niet door reeksen zuilen of pijlers in beuken
onderverdeelde kerk.
zaankamer zie luchthuis.
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
Noord-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.
Aagtendijk, fort 507
Aalsmeer 24, 33, 36, 37, 60, 61, 75-78
Aalsmeer, fort bij 78
Aalsmeer, gemeente 411
Aartswoud 25, 66, 379
Abbekerk 45, 64, 66, 78-79
Abbenes 28, 62, 79
Abbestede zie Callantsoog 254
Abcoude 63
Admiraal, fort 265
Aelbertsberg zie Bloemendaal 238
Aerdenhout 20, 34, 48, 79-81
Afsluitdijk 269
Akendam 347
Akerendam 234
Akersloot 301, 81-82
Alblasserdam 502
Alkmaar 14, 15, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44,
47, 48, 53, 56, 57, 59, 62, 63, 82-99, 104, 360
Alkmaar, gemeente 404, 471
Alkmaarderhout 48, 98
Almere 21, 62
Altena zie Marken 423
Amestelle 103
Amstelrust 49, 207
Amstelveen 21, 30, 34, 35, 36, 62, 99-102
Amstelveen, gemeente 457
Amsterdam 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 63, 99, 101,
102-175, 229, 286, 288, 318, 325, 330, 357, 364, 396, 409, 436, 512, 541
Amsterdam, gemeente 175, 207, 210, 214, 216, 274, 374, 480, 554
Amsterdam buiten de Singelgracht
175-205
Amsterdam-Bijlmermeer 205-206
Amsterdam-Buiksloot 207-210
Amsterdam-Buitenveldert 206-207, 317, 532
Amsterdam-Nieuwendam 210-212
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Amsterdam-Noord 58, 59 zie verder Amsterdam-Buiksloot en
Amsterdam-Nieuwendam
Amsterdam-Sloten 212-213
Amsterdam-Sloterdijk 214-216
Amsterdam-Watergraafsmeer 216-219
Amsterdam-Zuid zie verder 35
Amsterdamse Bos 35, 99, 101
Andijk 33, 66, 73, 219-220, 299
Ankeveen 36, 51, 53, 220-221
Anna Paulowna 28, 403
Anna Paulowna, gemeente 403, 528
Arendshof 98
Arnhem 44, 63, 247, 394, 467
Assendelft 56, 58, 221-222, 548
Assum zie Uitgeest 501
Assumburg, kasteel 24, 42, 49, 350, 351
Avenhorn 35, 66, 222, 308
Axwijk zie Middelie 430
Baarn 418
Badhoevedorp 62, 222
Bakkum 30, 37, 47, 49, 50, 222-223
Bangert 555
Barsingerhorn 66, 87, 224, 414
Bedum (Gr) 256
Beeckestein 27, 34, 49, 506
Beemster 549
Beemster, gemeente 430, 522
Beets 224-225
Bellevue 322, 341
Belvédère 474
Bennebroek 35, 47, 225-226, 355
Bennebroek, voorm. Huis te 225, 226
Benningbroek 36, 66, 226-227
Bentveld 81
Berg en Vaart 221
Bergen 20, 32, 33, 34, 35, 47, 48, 49, 53, 56, 63, 71, 213, 227-231
Bergen aan Zee 37, 48, 50, 231-232
Bergen, gemeente 227, 231, 283, 285, 287, 306, 489
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Berghuis 397
Berkenrode 355
Berkhout 28, 35, 66, 232
Betondorp zie Tuindorp Watergraafsmeer 45, 216
Beuningen 554
Beverwijk 13, 14, 35, 45, 47, 48, 53, 232-235
Beverwijk, gemeente 531
Bijlmermeer zie Amsterdam-Bijlmermeer
Binnenwijzend 66, 461
Blaauwe Hof 537
Blaricum 32, 49, 51, 52, 53, 69, 235-238
Blaricum, gemeente 395
Bleiswijk 268
Bloemendaal 20, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 47, 48, 49, 50, 238-244, 313, 324, 472
Bloemendaal, gemeente 79, 81, 312, 357, 472, 509
Bloemendaal, Huys te 243
Bloemenheuvel 472
Blokker, gemeente 523
Boekenroode 80
Boekesteijn 304
Bolsward 185
Borculo (Gld) 100
Bosbeek 34, 355-356
Bosch en Hoven 81, 353, 356
Boschbeek 484
Bovenkarspel 35, 37, 244-245
Bovenkerk 29, 101-102
Breda 314
Brederode, ruïne kasteel 481-482
Breezand 37, 72, 73, 404
Breukelen 43
Broek in Waterland 34, 35, 41, 42, 57, 58, 66, 245-248, 547
Broek op Langedijk 37, 64, 66, 248-249
Broekerhaven zie Bovenkarspel 37
Buiksloot zie Amsterdam-Buiksloot 20, 42, 62
Buiksloot, Tuindorp 212
Buitenkaag 36, 62, 249
Buitenrust 341
Buitenveldert zie Amsterdam-Buitenveldert 35
Burgerbrug 71, 249-250
Burgervlotbrug 37, 71, 250
Burgh (Z) 48
Busch zie Krommenie 409
Bussum 20, 21, 31, 33, 35, 37, 44, 52, 53, 59, 250-254
Buurt I t/m IV zie Marken 422
Callantsoog 50, 69, 71, 254
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Callinge zie Callantsoog 254
Calslagen 412
Camperduin 69
Caprera 238, 241
Castricum 22, 35, 42, 47, 48, 50, 53, 63, 71, 254-255
Castricum, gemeente 81, 222, 419
Central, Fort 471
Cloeckendael 239
Clooster, 't 354, 356
Coulster, Huis ter 360
Crailo zie Oud-Crailo 394
Cruquius, gemaal 29, 36, 45, 61, 509
Cruysbergen 252
Dampegeest, huis 419
De Cocksdorp 37, 255-256
De Goorn 222
De Haal zie Oostzaan
De Haukes 269, 524, 528
De Koog 256-257
De Kooy 19, 69
De Kwakel 257
De Kwakel, fort 257
De Poel zie Amstelveen 62, 99
De Rijp 24, 29, 35, 40, 56, 57, 257-260, 401
De Rijp (buitenplaats Bloemendaal) 240, 241
De Rijp, voorm. buitenplaats 49
De Waal 263
De Weere zie Hoogwoud 379
De Woude 82
Delft 15, 45, 545
Den Burg 28, 48, 71, 260-263
Den Haag zie 's-Gravenhage
Den Helder 18, 20, 28, 34, 35, 45, 53, 56, 62, 63, 71, 263-267
Den Helder, gemeente 393
Den Hoorn 268-269
Den Ilp 37, 59, 414
Den Oever 45, 55, 73, 301, 269-270, 301, 528
Deventer 42, 45, 184
Diemen 35, 41, 62, 204, 270-272, 514
Diemerbrug 270
Diemerdam zie Diemen 53
Diemerdam, fort 271
Dieren 44
Dirkshorn 35, 272
Dordrecht 15, 45, 62
Dorregeest zie Uitgeest 501
Drecht, fort aan de 504
Drechterland 64
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Drechterland, gemeente 361, 377, 460, 487, 507, 525, 530
Driehuis 272-273, 484, 506
Driehuis-Westerveld 273
Driehuizen 273
Driemond 62, 206, 217
Drunen (NB) 274
Dugommier, fort 265
Duin en Berg zie Duin en Kruidberg
Duin en Bosch 30, 222-223
Duin en Daal 30, 34, 49, 240, 241
Duin en Kruidberg 30, 49, 353, 483, 484
Duinlust 473-474
Duinouwe 30
Duivendrecht 29, 271-272
Durgerdam 45, 274-275
Durgerdam, fort bij 274
Dusseldorp zie Limmen 419
Ecluse, fort l' 265
Edam 14, 15, 16, 23, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 41, 53, 57, 59, 184, 275-283,
301, 526, 545, 301
Edam, fort bij 283
Edam-Volendam, gemeente 275, 511
Eenigenburg 491
Egmond aan den Hoef 37, 42, 48, 283-285
Egmond aan Zee 20, 27, 37, 48, 50, 285-287
Egmond-Binnen 22, 34, 47, 287
Egmond, ruïne kasteel 42, 43, 283-284
Eierland zie ook De Cocksdorp 69
Eindenhout 341-342
Eindhoven 20
Elswout 34, 49, 309, 473
Elswoutshoek 474
Enkhuizen 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 53,
57, 63, 64, 269, 287-302, 554
Enzerinck 207
Erfprins, fort 265
Etersheim 464
Ewijcksluis, Van 404
Flevorama 397, 446
Flevum 12, 47
Fort Central 471
Franeker 184
Frankendaal, Tuindorp 218
Frankendael 35, 49, 216-217
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Gaastmeer (F) 277
Gliphoeve, De 356
Gommerkarspel zie Enkhuizen 287
Gooilust 304, 306
Gorinchem 62, 184
Gouda 15, 62, 363
Graft 24, 35, 57, 302
Graft-De Rijp, gemeente 257, 302, 423, 524
's-Graveland 15, 25, 35, 37, 49, 51, 53, 303-306
's-Gravenhage 13, 19, 23, 45, 184, 256, 304, 545
Groenendaal 34, 356
Groet 46, 69, 306-307
Groningen 20, 184
Groot Bentveld 81
Groote Keeten 71
Grootebroek 307
Grootschermer 24, 42, 56, 57, 307-308
Grosthuizen 66, 308-309
Grotewerf zie Marken 423
Haaldersbroek 548 zie verder Zaandijk
Haarlem 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 48, 49, 59, 62, 63, 104, 309-348, 353, 375, 406, 512
Haarlem, gemeente 493
Haarlemmerhout 34, 48, 49, 312, 347
Haarlemmerliede 348-349
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gemeente 348, 349, 493
Haarlemmermeer, gemeente 79, 222, 249, 375, 419, 458, 508
Hageveld 354
Hakkelaarsbrug 447
Halfweg 25, 32, 41, 47, 59, 62, 349-350
Hallum 56, 435
Ham, fort aan Den 411
Harderwijk 301
Harenkarspel, gemeente 272, 471, 490, 498, 513
Haringhuizen zie Barsingerhorn 66, 224
Hartekamp, De 226, 355, 357
Hartenlust 240, 241-242
Hauwert 66, 458
Havenbuurt zie Marken 422
Heemskerk 24, 35, 42, 47, 48, 350-352
Heemskerk, Huis te 350
Heemstede 29, 32, 34, 37, 38, 47, 48, 81, 226, 313, 345, 352-357, 469, 511
Heemstede, gemeente 312
Heemstede, kasteel 49, 353
Heemstede-Aerdenhout 357
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Heerhugowaard 64, 66, 358
Heerlijkheid 397
Heiloo 12, 22, 34, 42, 48, 49, 359-361
Hem 66, 361
Hemelum (F) 301
Hemmerbuurt zie Hem 508
Hensbroek 66, 361-362
Hilverbeek 35, 304
Hilversum 20, 21, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 59, 62,
104, 362-373, 418
Hindeloopen 301
Hinderdam 55
Hinderdam, fort 53, 456
Hippolytushoef 22, 23, 35, 42, 67, 71, 373-374
Hofrust 446
Holysloot 35, 374-375
Hondsbosch 69
Hoofddorp 35, 69, 375-377
Hoofddorp, fort bij 376
Hoogkarspel 35, 64, 67, 377-378
Hoogwoud 13, 64, 66, 67, 378-379
Hoorn 14, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 53, 57, 63, 64,
66, 379-393, 435-436
Hoorn, gemeente 523, 555
Hoorneboeg 372
Horn zie Lutjebroek
't Horntje zie Den Hoorn 268-269
Horst op de Berg 455
Horstermeer 456-457
Huisduinen 30, 37, 45, 69, 71, 393
Huizen 30, 35, 51, 52, 53, 69, 189, 394-397
IJmuiden 18, 21, 34, 35, 36, 37, 45, 48, 55, 56, 63, 397-401
IJmuiden, forteiland 400
Ilpendam 29, 58, 401-402
Ilpenstein, slot zie Ilpendam 401
Ipenrode 345, 355
Jagtlust 304, 372
Janskerkhof zie Laren 418-419
Jisp 56, 58, 59, 402-403, 536
Jisperweg, fort 433
Jubbega (F) 225
Julianadorp 71, 72, 264, 267
Kampen 226
Kapel zie Heiloo 360
Katwijk 48
Kennemergaarde 483
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Kennemeroord 356
Kerkbuurt zie Andijk
Kerkbuurt zie Assendelft
Kerkbuurt zie Bergen
Kerkbuurt zie Bloemendaal
Kerkbuurt zie Limmen
Kerkbuurt zie Marken 421, 422
Kerkbuurt zie Tuitjenhorn
Kerkbuurt zie Uitgeest 501
Kerkbuurt zie Westzaan
Kerkbuurt zie Wijdenes
Kethel 531
Kets, De zie Marken 422
Kijkduin, fort 393
Kijkuit, fort 55, 456
Kleef, ruïne Huis ter 48, 340
Klein Bentveld 81
Klein Dorregeest zie Uitgeest 503
Kleine Sluis 28, 71, 403-404
Koedijk 37, 404-405
Koggerbosch 446
Kolhorn 66, 301, 405-406
Koningshof 474
Koog aan de Zaan 34, 58, 406-407
Koog-Zaandijk 407
Kornhorn (Gr) 353
Kornwerderzand (F) 55, 73
Kortenhoef 30, 46, 53, 407-409
Kraantje Lek 475
Krabbendam 514
Kraggenburg 197
Kreileroord 73, 530
Krommenie 27, 35, 47, 56, 58, 409-411
Krommeniedijk 56, 411
Krommeniedijk, fort 411
Kruidberg zie Duin en Kruidberg 484
't Kruis 358
Kruisheide 372
Kudelstaart 61, 411-412
Kwadijk 36, 58, 412-413
Kwadijk, fort 413
Kweekduin 49
Lambertschaag 24, 64, 66, 413
Land en Boschzicht 305
Landsmeer 37, 57, 58, 59, 413-414
Landsmeer, gemeente 413
Langedijk, gemeente 248, 460, 471, 492, 553
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Langendijk 66
Langeraar (ZH) 409
Laren 30, 32, 49, 51, 52, 53, 63, 69, 414-419
Larenberg 30, 415
Lasaille, fort 265
Leeghwater, gemaal 36, 61
Leeuwenhooft 353
Leiden 13, 15, 48, 62, 63, 353
Leimuiden 77
Lelystad 21, 377
Leyduin 510
Liebrug, fort bij de 348
Liede, fort aan de 348
Lijnden 28, 29, 36, 61, 419
Limmen 22, 47, 48, 68, 419-420, 503
Lindenheuvel 474
Loenen (U) 24, 63, 481
Lommerrijk 372
Loosdrecht zie deel Utrecht, 154-156 en 46, 51, 53, 420
Lutjebroek 29, 420-421
Maastricht 184
Manpad, Huis te 49, 354-355
Mariëngaarde 56, 421, 435
Mariënheuvel 356
Marken 21, 41, 56, 57, 301, 421-423, 435
Markenbinnen 58, 423-424
Marquette 26, 48, 49, 350-351
Medemblik 13, 14, 15, 24, 28, 35, 36, 48, 57, 64, 73, 424-430
Medemblik, kasteel 358
Meer en Berg 49, 239, 356
Meer en Bosch 356
Meerenberg 27, 239
Meerwijk 32, 49, 227, 229
Middelburg, burcht 471
Middelie 58, 409, 430
Middeloo 484
Middenbeemster 58, 68, 506, 430-433, 541
Middenmeer 71, 433-434
Middenweg, fort 433
Midwoud 66, 434
Moeniswerf zie Marken 423
Monnickendam 14, 15, 23, 24, 27, 29, 35, 41, 42, 53, 56, 57, 434-440
Monnikenwerf zie Kerkbuurt Marken 373
Monnikenwerf 421
Monte Casa 397
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Morland, fort 393
Muiden 13, 22, 24, 30, 32, 42, 48, 52, 53, 59, 63, 440-445
Muiden, gemeente 445
Muiderberg 51, 53, 55, 204, 445-447
Muiderslot 34, 48, 442
Naarden 14, 24, 37, 51, 52, 53, 55, 59, 62, 63, 447-455
Naarden, gemeente 397
Naarden-Bussum 33, 36, 45, 447
Nauerna 527
Neck 403
Nederhorst den Berg 22, 37, 46, 51, 53, 55, 455-457
Nederhorst, kasteel De 455
Nekkerweg, fort 433
Nes aan de Amstel 29, 35, 457
Nibbixwoud 66, 457-458
Niedorp zie Nieuwe Niedorp en Oude Niedorp
Niedorp, gemeente 66, 224, 405, 459, 466, 531
Nieuw Valkeveen 397, 455
Nieuw-Vennep 62, 458-459
Nieuw Wittenburg 467
Nieuwburg 471
Nieuwdorp zie De Cocksdorp 256
Nieuwe Niedorp 29, 66, 409, 459, 463
Nieuwe Sluis 492
Nieuwendam zie Amsterdam-Nieuwendam 20, 207
Nieuwendam, Tuindorp 212
Nieuwer-Amstel, gemeente zie ook Amstelveen 30, 62, 99, 175, 185, 189
Nieuwerkerk 61
Nieuwesluis, joods werkdorp 492
Nijenburg, huis (Oudorp) 43
Nijenburg, huis (Heiloo) 34, 359-360
Noord-Scharwoude 59, 66, 460
Noordeinde 302
Noorder-Koggenland, gemeente 78, 226, 413, 434, 464, 465, 490, 499
Noordschermer 496
Nopeind zie Zunderdorp 554
Nuwendoorn, ruïne kasteel 13, 48, 514
Obdam 35, 66, 460
Obdam, gemeente 361
't Oghe zie Callantsoog 254
Oldebroek 353
Ommerschans (O) 135
Onderdijk 522
Oost-Graftdijk 524-525
Oost-Knollendam 536
Oost-Souburg (Z) 48
Oost-Zaandam zie Zaandam 46, 57
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Oostdorp zie Bergen 227
Oosterblokker 28, 66, 67, 460-461
Oosterdijk zie Andijk 389
Oosterend (Texel) 22, 42, 67, 71, 461-462
Oosterhout 287, 322, 341
Oosterland (Wieringen) 22, 42, 71, 462-463
Oosterleek 66, 531
Oostermeer 26, 41, 49, 469
Oosthuizen 24, 36, 38, 58, 389, 463-464
Oostoever, fort 265
Oostwoud 464
Oostzaan 56, 58, 68, 464-465
Oostzaan, Tuindorp 209
Oostzanerveld 549
Opmeer 495
Opmeer, gemeente 378, 495
Opperdoes 36, 64, 465
Ossenmarkt, fort 517
Oterleek 42, 465-466
Oud Berkenrode 356
Oud-Bussem 397
Oud-Crailo 396-397
Oud-Diemen zie Diemen 270
Oudburg zie Bergen 227
Oude Hof, 't 34, 227, 228
Oude Niedorp 66, 466
Oude Schans 470
Oudendijk 64, 66, 466
Ouder-Amstel, gemeente 62, 271, 467
Ouderkerk aan de Amstel 26, 27, 29, 41, 48, 59, 62, 103, 467-470
Oudeschild 53, 470-471
Oudesluis 550
Oudkarspel 35, 66, 471
Oudorp 13, 43, 48, 471-472
Overamstel 469-470
Overveen 34, 37, 48, 49, 309, 472-475, 484
Pampus 16, 55, 271, 275, 445
Penningsveer, fort bij 348
Petten 12, 22, 34, 37, 47, 50, 71, 475-476
Piaam 73
Poeldijk (ZH) 375
Purmerend 15, 21, 28, 35, 36, 43, 45, 57, 58, 62, 405, 476-480, 512
Purmerend, fort bij 433
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Purmerland zie Landsmeer 414
Purmersteyn 476
Quatre Bras 372
Radboud, kasteel 24, 425-426
Rampenbosch 227
Ransdorp 24, 35, 41, 57, 58, 68, 480-481
Rietwijk 61
Rijnsburg 86
Rijswijk (NB) 254
Rinnegom 287
Ronduit, fort 451
Rote 526
Rotterdam 104
Rozenburg 78
Rozenwerf zie Marken 423
Ruigoord 216
Rustenburg 466
Rustenhoven 433-434
Rustwijk 446
Santpoort 30, 35, 48, 481-485, 506
Saxenburg 35, 240, 243
Schaep en Burgh 304
Schagen 16, 29, 30, 35, 48, 64, 66, 67, 285, 485-486
Schagen, kasteel 48, 485
Schagerbrug 28, 30, 71, 486-487
Schalkwijk 313
Schardam 487
Scharwoude 66, 309
Schellingwoude 57, 63, 212
Schellinkhout 23, 487-488
Schermer, gemeente 273, 307, 465, 488, 496, 554,
Schermerhorn 35, 56, 57, 488-489
Scheybeek 234
't Schilt zie Oudeschild 470
Schiphol 20, 62, 63, 376-377
Schoenedorp zie Kudelstaart 411
Schoonenberg 272
Schoonoord ('s-Gravenland) 305
Schoonoord (Santpoort) 484
Schoorl 35, 48, 287, 489-490
Schoorldam 490
Schoten zie ook Haarlem 20, 319, 313, 327, 340
Schoten, gemeente 312
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Schoten, Huis te 340
Schuylenburg 285
Sijbekarspel 66, 67, 69, 490
Sint Annaparochie 524
Sint Maarten 66, 490-491
Sint Maartensbrug 71, 491
Sint Maartensvlotbrug 37, 71, 491
Sint Pancras 47, 66, 492
Slootdorp 71, 492-493
Sloten zie Amsterdam-Sloten 20, 207
Sloterdijk zie Amsterdam-Sloterdijk
Spaarnberg 483, 484, 506
Spaarndam 20, 69, 313, 493-495
Spaarndam, forten bij 494
Spaarndam, gemeente 312
Spaarnhout 322
Spaarnwoude 13, 22, 43, 348-349
Spanbroek 42, 64, 66, 495
Spanderswoud 305
Sparrenheuvel 240
Sperwershof 305
Spierdijk 495-496
Spijk, Huis te 485
Spijkerboor, fort 433
Spoorbuurt 403
Spruitenbosch 337
Stavoren 13
Stede Broec, gemeente 244, 307, 420
Stompetoren 58, 68, 496-498
Stroe 67, 463
Swanenburgh 349
Syllisburg 303
Tetterode 474
Texel 12, 46, 48, 53, 67, 69, 71, 498
Texel, gemeente 255, 256, 260, 268, 461, 470, 498
Teylingerbosch 510
Thamen-Uithoorn 46
Tiel 62
Torenburg 82
Trompenburg 49, 303-304, 362
Tuindorp Buiksloot 212
Tuindorp Frankendaal 218
Tuindorp Oostzaan 209
Tuindorp Nieuwendam 212
Tuindorp Watergraafsmeer 217-218
Tuitjenhorn 28, 37, 66, 498-499
Twisk 28, 36, 42, 66, 499-501
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Uitdam 56, 554
Uitermeer 521
Uitermeer, fort 517, 521
Uitgeest 22, 47, 48, 82, 501-503
Uithoorn 35, 36, 53, 61, 503-504
Uithoorn, gemeente 257
Urk 301
Ursem 56, 504
Utrecht 19, 44, 53, 62, 63, 104
Vaart en Duin 474
Valkkoog 491
Veenhuizen (D) 135
Veenhuizen 358
Veessen (Gld) 408
't Veld 466
Veldhuis, fort bij 352
Velsen 12, 18, 21, 22, 27, 34, 42, 47, 48, 49, 63, 302, 463, 484, 504-507
Velsen, fort 507
Velsen, gemeente 272, 397, 481
Velsen-Noord 59, 507
Velserbeek, Huis 506
Velserbroek 484-485
Venhuizen 37, 64, 66, 507-508
Venneperdorp zie Nieuw-Vennep 458
Vijfhuizen 36, 45, 61, 62, 313, 508-509
Vijfhuizen, fort 509
Vinkenduin 510
Vlietsorgh 340
Vlugthoven 484
Vogelenzang 47, 49, 357, 509-511
Vogelenzang, Huis te 49, 510, 511
Vogelsanc 509
Volendam 21, 57, 59, 276, 511-512, 554
Vredenburg 49
Vredenburgh 341
Vredenhof 342
Vronen 64
Vrouwentroost 411
Vuurtoreneiland 274
Waarland 471
Wadway 66, 68, 533
Walden, kolonie 252
Warder 58, 512-513
Warmenhuizen 22, 29, 35, 36, 37, 48, 64, 513-514
Watergang 58, 68, 514-515
Watergraafsmeer zie Amsterdam-Watergraafsmeer 20, 27, 35, 45, 49, 213
Waterland 34, 506
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Waterland, gemeente 245, 401, 421, 434, 512, 514, 553
Weesp 22, 29, 35, 38, 42, 45, 52, 53, 59, 62, 515-521
Weesperkarspel 66
Weesperkarspel, voorm. gemeente 518
Welgelegen, Paviljoen 340-341
Wervershoof 29, 66, 521-522
West-Graftdijk 524-525
West-Zaandam zie Zaandam 46, 57
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Westbeemster 29, 31, 58, 522-523
Westdorp zie Bergen 227
Westen, Het zie Texel 498
Wester-Koggenland, gemeente 222, 232, 308, 466, 495, 504
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Verantwoording van de afbeeldingen
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:
J.C. Warffemius, Amsterdam: p. 121.
Flying Focus, Castricum: p. 50, 52, 55, 57, 58, 60, 70, 72, 83, 102, 205, 261, 264,
284, 288, 310, 377, 380, 398, 401, 412, 421, 424, 434, 441bo, 448, 493, 499, 505,
528, 534, 549.

Plattegronden en opmetingstekeningen
B. Stamkot, cart. Buro MAP, Amsterdam: p. 9, 54, 84, 106-107, 176-177, 275, 289,
311, 362, 381, 425, 435, 441o, 449, 539 en achterschutblad
R.G. Bosch van Drakestein, Utrecht:
p. 303 (naar tekening Rijksgebouwendienst, tekening W. Annema 1985),
p. 341 (naar tekening architectenbureau W.F. Saarberg & J.W. van der Scheer Haarlem
1986),
p. 351 bo (naar tekening Rijksgebouwendienst 1969),
p. 351 o (naar tekening architectenbureau Prins BV Amsterdam, 1980),
p. 355 (naar tekening D. Verheus & E.A. Canneman 1953),
p. 426 bo (naar tekening Rijksgebouwendienst 1964),
p. 442 (naar tekening Rijksgebouwendienst 1955),
p. 482 (naar tekening Rijksgebouwendienst 1995).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (H. Jorritsma):
p. 113 (naar tekening architectenbureau Prins 1985 en eigen waarnemingen 2003),
p. 115 (naar tekening Bureau voor Architectuur 1991 en eigen waarnemingen 2003),
p. 119 (naar tekening architectenbureau G. de Klerk 1974 en eigen waarnemingen
2003),
p. 179 (naar tekening architectenbureau Leeuwenberg & Volders 1961 en eigen
waarnemingen 2003),
p. 364 (naar tekening architect P.D. van Vliet 1990 en eigen waarnemingen 2003),
p. 515 (naar tekening D.J. van Iperen & D. Verheus 1976 en eigen waarnemingen
2003).
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (B.H.J.N. Kooij):
p. 85 (naar tekening architect H. van der Kloot Meyburg en eigen waarnemingen
2004),
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p. 110 (naar tekening architectenbureau J. van Stigt 1993 en eigen waarnemingen
2005),
p. 116 (naar tekening architect F.B. Jantzen en eigen waarnemingen 2003),
p. 227 (naar diverse tekeningen en eigen waarnemingen 2004),
p. 233 (naar tekening architect J.Th.J. Cuypers 1922, architect P.D. van Vliet 2000
en eigen waarnemingen 2004),
p. 245 (naar tekening architecten Y.J. Hangelbroek, A.M. Gouwetor & J. Witte 1986
en eigen waarnemingen 2004),
p. 276 (naar tekening H.P. van Beveren Den Haag 1950 en eigen waarnemingen
2004),
p. 292 (naar tekening architecten Y.J. Hangelbroek, & A.M. Gouwetor 2000 en eigen
waarnemingen 2004),
p. 290 (naar tekening architecten Y.J. Hangelbroek, & A.M. Gouwetor 2000 en eigen
waarnemingen 2004),
p. 313 (naar tekening architecten H.W. van Kempen & G. Lankhorst 1980 en eigen
waarnemingen 2004),
p. 316 (naar tekening Openbare Werken Haarlem 1943 en eigen waarnemingen
2002),
p. 318 (naar oorspronkelijke bouwtekeningen J.Th.J. Cuypers en eigen waarnemingen
2005),
p. 382 bo (naar tekening architecten Y.J. Hangelbroek, A.M. Gouwetor & J. Witte
1984 en eigen waarnemingen 2004),
p. 382 o (naar tekening architectenbureau A. Kok & Zn. 1975 en eigen waarnemingen
2004),
p. 426 o (naar tekening W.J. Berghuis 1949, architectenbureau
Schipper-Verbeek-Zijlstra 1991 en eigen waarnemingen 2004),
p. 437 (naar tekening H.P. van Beveren Den Haag 1950 en eigen waarnemingen
2003),
p. 477 (naar tekening architectenbureau Schipper- Verbeek-Zijlstra 1998 en eigen
waarnemingen 2004),
p. 501 (naar tekening architectenbureau A. Kok & Zn. 1971 en eigen waarnemingen
2004),
p. 526 (naar tekening architect J. Schipper 1964 en eigen waarnemingen 2004),
p. 540 (naar tekening architect J. Schipper 1964, tekening architect Hooyschuur 2003
en eigen waarnemingen 2004),
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist (P. Wiersma): p. 40
H.F.G. Hundertmark, Oss:
p. 124 (naar tekening R. Vonk en partners 1985 en eigen waarnemingen 2004),
p. 132 (naar opmeting voor de Rijkscommissie tot Restauratie 1936 en tekening C.
Wegener Sleeswijk 1965 en eigen waarnemingen 2004),
p. 163 (naar tekening architectenbureau P. Zaanen 2004 en eigen waarnemingen
2004),
p. 183 (naar tekening architectenbureau Van Hoogevest 2004 en eigen waarnemingen
2004),
p. 225 (naar tekening H. van der Wal 1949 en eigen waarnemingen 2004),
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p. 320 (naar tekening architectenbureau Zijlstra & Schipper 2002 en eigen
waarnemingen 2004),
p. 322 (naar tekening Rijksdienst voor de Monumentenzorg en eigen waarnemingen
2004),
p. 364 (naar tekening W.M. Dudok 1928 en eigen waarnemingen 2004),
p. 431 (naar tekening Bureau voor Architectuur, Stedenbouw en Restauratie 1997),
p. 450 (naar tekening L. Streefkerk 1925 en eigen waarnemingen 2004),
p. 532 (naar tekening Kleikamp 1987 en eigen waarnemingen 2004).

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.
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