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HOOrN IN EUrOpA
Open Monumentendag is inmiddels een bekend fenomeen. Trotse 
monumenteneigenaren openen de deuren en brengen landelijk meer 
dan één miljoen bezoekers op de been. In Europa, het thema van dit 
jaar, sluit aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed en is 
een zeer actueel thema, waar we in Hoorn goed mee uit de voeten 
kunnen. Hoorn is een stad van de Gouden Eeuw en kent een lange 
geschiedenis van handel en scheepvaart. Hoornse schepen kwamen 
in alle hoeken van Europa en bezoekers uit alle windstreken waren in 
onze stad te vinden. Lang voordat grenzen vervaagden en de mondi-
alisering zijn intrede deed, stond Hoorn al midden in Europa.

Onze monumenten vertellen het verhaal van de handel en het reizen. 
Wij ontvangen u vandaag op locaties waar anders de deuren geslo-
ten zijn voor publiek. Bezoek bijvoorbeeld de oude pakhuizen of de 
stadsvilla’s met pareltjes van stadstuinen. Ervaren gidsen verzorgen 
rondleidingen en in de ‘muziek monumenten’ worden kleine concerten 
gehouden. De meeste musea in Hoorn zijn vrij toegankelijk en er wor-
den activiteiten georganiseerd. Wij zijn bijzonder trots op het nieuwe 
museum Huis Bonck. Dit museumhuis van Vereniging Hendrick de 
Keyser opende in juni dit jaar haar deuren en laat ons zien hoe wonen 
er in de 17e eeuw uitzag.

Open Monumentendag zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van de 
Stichting OMD Hoorn, de meewerkende pandeigenaren, de vele, vele 
vrijwilligers, de donateurs en Team Erfgoed van de gemeente. Ik wil 
iedereen die aan deze dag bijdraagt dan ook heel hartelijk bedanken. 

Ik wens alle bezoekers veel inspiratie en plezier.

Samir Bashara
Wethouder Erfgoed en Monumenten

?

 

Reis af naar 
Hoorn en laat 
u verrassen 
door alles 
wat achter de 
monumentale 
deuren 
verscholen 
gaat.

54
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INlEIDING
Hoorn organiseert al sinds 1986 
Open Monumentendag. Vóór die 
tijd kende Hoorn de zogenaamde 
Binnenstadsdagen, de Open Mo-
numentendagen avant la lettre. De 
veelal vervallen panden werden in 
de jaren ‘80 op grote schaal  
gerestaureerd met financiële 
steun van het rijk. De monumenten 
zijn dus een beetje van iedereen,  
zo ontstond het idee om ze open 
te stellen voor het brede publiek.  
Zo werd de basis voor Open 
Monumentendag gelegd, een eve-
nement dat uitgegroeid is tot een 
absolute succesformule. 

Dit jaar ontvangt het Stichting 
Open Monumentendag u graag 
op de informatiemarkt op de 
Roode Steen. We staan klaar om 
u informatie en tips te geven en al 
uw vragen te beantwoorden. De 
markt is het startpunt van uw reis 
door Hoorn. U kunt hier de boe-
kenmarkt van Oud Hoorn bezoe-
ken, naar de verhalen van oude 
Horinezen luisteren of u maakt 
een wandeling over de reuzen-
kaart van West-Friesland. Deze 
gigantische luchtfoto is beschik-
baar gesteld door Stichting MOOI 
Noord-Holland en bedekt de hele 
Roode Steen. Voor kinderen is dit 

INfOrMATIEMArkT Op DE rOODE STEEN 

BOEkENMArkT  
vAN vErENIGING  
OUD HOOrN 
De prachtige publicaties van 
Vereniging Oud Hoorn bieden 
een compleet overzicht van de 
geschiedenis van Hoorn, haar be-
woners en haar bebouwing. Deze 
boeken zijn te verkrijgen in de win-
kel van de Historische Vereniging 
en worden vandaag aangeboden 
in de speciaal ingerichte boeken-
markt op de Roode Steen.  

DE GrOOTSTE 
lUCHTfOTO vAN 
NOOrD-HOllAND

Welkom op de grootste luchtfoto 
van Noord-Holland. Stichting 
MOOI Noord-Holland heeft deze 
reproductie laten maken om de 
geïnteresseerde burger te betrek-
ken en bewust te maken van zijn 
of haar leefomgeving. We willen 
op een toegankelijke en inspire-

vErDIEN Ik  
EEN STANDBEElD?
Beroemde personages uit de 17e 
eeuw vertellen hun verhaal op de 
Roode Steen. Het publiek oordeelt; 
verdien ik een standbeeld of niet? 
Vereniging Oud Hoorn geeft 
vandaag een voorproefje van het 
lesprogramma dat dit najaar aan-
geboden wordt. Leerlingen van 
groep 7 & 8 wandelen dan door 
de stad en ontmoeten de Horinese 
personages die u vandaag op de 
Roode Steen zult ontmoeten.
Verdien ik een standbeeld?

Kom kijken tussen 12 en 15 uur op 
de Roode Steen.
De wandelingen voor scholen vin-
den plaats op 25 en 27 september 
en op 2 en 4 oktober.  
Scholen kunnen inschrijven via
j.drijfhout.1@kpnmail.nl

kINDErACTIvITEIT:
BESCHIlDEr jE EIGEN 
BOrD
Archeologen vinden vaak 
prachtige borden met gekleurde 
beschilderingen die ‘majolica’ 
en ‘faience’ genoemd worden 
en oorspronkelijk uit Spanje 
en Italië komen. De bekendste 
faience in Nederland kent bijna 
iedereen wel: het Delfts blauw. 
Op de informatiemarkt op de 
Roode Steen mogen kinderen 
zelf borden beschilderen. Deze 
kunnen dan, net als vroeger, 
mooi op de schoorsteen staan 
of aan de muur hangen.

Tijd: 10:00-17:00

een hele belevenis en daarom is 
de klassendag dit jaar op de kaart 
georganiseerd. Speciaal voor 
de kleintjes organiseert Stichting 
Archeologie West-Friesland dit 
jaar een schilderworkshop in de 
tent waarbij kinderen zelf hun 
archeologische vondst mogen 
beschilderen.

Ongetwijfeld is het u opgeval-
len dat deze gids naast de vele 
prachtige foto’s heel veel informa-
tie bevat. Ik hoop dat dit boekje, 
dit jaar volledig nieuw vormge-
geven, een gids zal zijn tijdens uw 
ontdekkingsreis door Hoorn. En 
wellicht kunt u het later nog eens 
gebruiken voor een volgend be-
zoek aan onze stad...

Namens Stichting Open Monu-
mentendag Hoorn dank ik ieder-
een die deze dag mogelijk maakte. 
Ik hoop u te treffen op de informa-
tiemarkt op de Roode Steen. 

Joost Buchner, voorzitter van 
Stichting Open Monumentendag 
Hoorn.

i
rende manier vertellen over het 
ontstaan van Noord-Holland en 
hoe dit alles in hoge mate door 
mensenhanden is ontworpen. 
Speciaal voor Open Monumen-
tendag ligt op de Roode Steen het 
deel van West-Friesland. Kom kij-
ken en bewonder West-Friesland 
in één oogopslag.  

Meer informatie:  
www.mooinoord-holland.nl

De start van 
uw reis door 

historisch  
Hoorn 

6

THE NIGHT WATCH

The Night Watch’s repertoire is 
doordrenkt met donkere roman-
tiek. Onheilspellende liedjes over 
wolven en tovenaars worden 
afgewisseld met verlangen, melo-
dieuze mijmeringen over het leven 
en de liefde. 

Kom luisteren naar The Night 
Watch op de Roode Steen.  
Korte optredens tussen 12:00 en 
15:00 uur. 
Meer over de band via  
www.thenightwatch.nl
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lEGENDA

5  = Nummer monument

M  = Muziekoptredens

rl  = Rondleiding

MU  = Museum

OA  = Overige Activiteiten

BINNENSTAD HOOrN

1  Waag

2  Restaurant Ridderikhoff

3  Westfries Museum

4  Lectorium Rosicrucianum

5  Huis Verloren

6  Toren van de Grote Kerk

7  Ondergrondse waterloop

8  Sint-Jansgasthuis/Boterhal

9  St. Cyriacuskerk

10  De Vier Jaargetijden

11  De Gekroonde Jaagschuit

12  17e-eeuws Woonhuis

13  Maria- of Noorderkerk

14  Claes Stapelshofje

15  Timmermansgildehuis

MU M

M

M

rl

rl

8

26

15

14

17

18 19

23
24

2520
21 22

16
13

12
11

29

31

30

6
8

7

5

2

1

9

4

3
29

31

30

6
7

8

5

2

1

9

4

3

10

27
28

33
VENIDSE

32

34 36

35

38

37

39

De deelnemende panden  
zijn open van 10:30 - 17:00 uur.

OA

16  Sint Pietershof

17  Doopsgezinde kerk

18  Lutherse kerk

19  Statenlogement

20  Mariaklooster/Burgerweeshuis

21  Mariakapel

22  Buismangebouw

23  Doelengebouw

24  VOC-pakhuizen /  ver. Oud Hoorn

25  Het Speelgoedmuseum

26  Museumstoomtram

27  Sint Jozefschool

28  Sint-Jozefhuis / Kaap Hoorn-vaarders

29  Waterschapshuis

30  Water en Vuurhuis

31  Foreestenhuis

32  Oosterkerk en  Claes Joesthuys

33  17e –eeuws woonhuis

34  Vrijmetselaarsloges

35  Hoofdtoren en Houten Hoofd

36  Museumhuis Bonck

37  Oostereiland

38  Centrum Varend Erfgoed / Oostereiland

39  VOC schip de Halve Maen

rl

rl M

Mrl

rl

rl

rl

rl

OA

OA

OA

MU

MU

MU

OA

MU

MU

M

M
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3

rESTAUrANT  
rIDDErIkHOff
Roode Steen 9 

WESTfrIES MUSEUM - Roode Steen 1

2

  Niet te missen aan de Roode Steen is de 
imposante pronkgevel van het voormalige 
Statencollege, gebouwd in 1632-33, sinds 
1881 Westfries Museum. Op deze plek stond 
vanaf de 15e - eeuw het Proostenhuis, de zetel 
van de afgevaardigde van de bisschop van 
Utrecht. Nadat Hoorn voor Willem van Oranje 
koos, namen de Gecommitteerde Raden van 
West-Friesland en het Noorderkwartier in 1596 
het gebouw in gebruik als vergaderplaats. 
Dit college kreeg beslag, omdat de regio was 
afgesloten van de rest van het opstandige 
Nederland. Amsterdam en Haarlem waren 
namelijk nog aan Spaanse zijde. Het nieuwe 
gebouw kreeg een kostbare natuurstenen (Ar-
duinsteen) voorgevel. Centraal in de gevel ziet 

  Het waaggebouw is in 1609 ge-
bouwd naar ontwerp van de be-
kende Amsterdamse architect en 
beeldhouwer Hendrick de Keyser. 
De Westfriese kaas is eeuwenlang 
het belangrijkste product geweest 
dat hier op de weegschaal lag. 
Een met leien bekleed pronkdak 
met meerdere rijk gedecoreerde 
dakkapellen bekroont De Waag. 
De luifels, met lood bekleed, 
maakten een droge buitenwerk-
plek mogelijk. De hoge halfronde 
gevelopeningen geven toegang 

  Dit pand van eind 
16de-eeuwse oorsprong 
zit vol verrassingen. Het 
is in 2001 grondig geres-
taureerd door de Stichting 
Stadsherstel en ingericht tot 
een zeer karakteristiek café/
restaurant.  In de gang een bijzon-
der stenen renaissancepoortje. 
Alle verdiepingen tonen het zeer 
zwaar uitgevoerde houtskelet. 
In 1882 toen hier café Dalmeijer 
gevestigd was, verrees, achter het 

oorspronkelijke 
pand, een wintertuin 

(met glasdak) naar ontwerp van 
de Hoornse architect A.C. Bleijs. 
Van 1924 tot 1995 was hier de 
landelijk bekende kostuumver-
huurderij ‘de erven Ridderikhoff’ 
gevestigd. 

u het wapen van de Gecommitteerde 
Raden, bovenin dat van stadhouder 
Frederik Hendrik. Op de top van de 
gevel ziet u zeven leeuwen met 
de wapens van de steden die 
vertegenwoordigd waren in het 
college. Tijdens een restauratie 
in 1908-1911 verving hardsteen 
het originele natuursteen. Het 
hardsteen is tegen een gewapend 
betonnen constructie aangebracht! 
Dergelijke ingrijpende restauraties kwamen 
in deze periode meer voor. Het heeft gelukkig 
niets afgedaan aan het monumentale karakter 
van dit pand, dat een belangrijk onderdeel is 
van het erfgoed van Hoorn. Op vertoon van dit 

programmaboekje is de toe-
gang tot het prachtige West-
fries Museum vandaag gratis. 
Bent u in bezit van een Muse-

umkaart, laat deze dan bij de 
balie s.v.p. even registreren. 

M    Kom luisteren naar het Hoornse  
Harmonie Orkest o.l.v. Dieuwke Kloppenburg.  
Tijd: 14:00 - 15:00 uur. Genre: ‘Swing’.
 
MU    Toegang gratis op vertoon van dit boekje.

WAAG
Roode Steen 8

1

tot het weeglokaal. In het interieur 
herinneren verschillende elemen-
ten nog aan de rijke geschiedenis. 
De weegschalen zijn op één na 
verwijderd, maar het mechaniek 
aan de zoldering dat de schalen 
naar buiten kon brengen, is nog 
aanwezig. Aan de voorgevel be-
neden hangt nog het klokje dat de 
opening en sluiting van de waag 
aankondigde. Het waaggebouw 
van Hoorn is al sinds jaren in ge-
bruik als horecagelegenheid. Hier-
door is dit bijzondere gebouw nog 
steeds openbaar toegankelijk. 

Binnenstad Hoorn
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Niet te missen aan 
de Roode Steen is de 
imposante pronkgevel 
van het voormalige 
Statencollege. 
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HUIS vErlOrEN
Kerkstraat 10

TOrEN vAN  
DE GrOTE kErk
Kerkplein

5

  De Grote Kerk dateert van 1881-
1883 en is gebouwd in neo-Hol-
landse renaissancestijl naar 
ontwerp van de Amsterdamse 
architect C. Muysken, nadat zijn 
gotische voorganger in 1838 in 
vlammen opging. De Grote Kerk is 
in particulier bezit en ondergaat 
binnenkort een verbouwing en 
herbestemming. In de kap en in de 
consistorie zijn in 1984 woningen 
gebouwd. De toren is in bezit van 
gemeente Hoorn. De huidige to-

  De voormalige patriciërswoning 
aan de Rode Steen 15 is in 1744 
ontstaan na samenvoeging van 
drie oudere huizen. De kapcon-
structie van rond 1581 is het oudste 
deel van het pand. De huidige 
lijstgevel met monumentale entree 
is in 1787 gebouwd, geheel in de 
geest van die tijd. De gevel heeft 
een symmetrische opzet. De hori-
zontale band, een kroonlijst, sluit 
de bovenzijde af. De entree heeft 
een omlijsting van pilasters en we 

  De oudste delen van Huis Ver-
loren dateren van 1430. In 1730 
betrok Lucas Merens, toenma-
lige burgemeester van Hoorn, het 
pand. Hij was tevens bewind-
hebber van de Oost-Indische 
Compagnie en dreef intensieve 
veehandel met de stad Boston. 
Na de Amerikaanse onafhanke-
lijkheid in 1776, was Kerkstraat 10 
een van de eerste handelshui-
zen in Nederland die zaken deed 
met de Verenigde Staten van 
Amerika. In 1778 vond in het pand 

een grote verbouwing plaats in 
Lodewijk XVI-stijl. Er kwamen 
stijlkamers met vele in bladgoud 
gezette ornamenten en geverfde 
doekbespanning van zuiver zijde. 
Het pand bevat ook een gebeeld-
houwde marmeren schoorsteen 
en een zeldzaam mooi gestuukt 
plafond. Tegenwoordig heet het 
pand “Huis VerLoren”. 

M    Zang en Piano van Christie 
van Baaren. Tijd 12:00 en 13:00 uur.

M    Fluit en gitaarmuziek van 
Saskia van de Hall en Hans Bak-
ker. Genre: klassiek en Tango.
Tijd: 14:00 en 15:00 uur

lECTOrIUM  
rOSICrUCIANUM
Roode Steen 15

4

zien een prachtig ovaal bovenlicht. 
Burgemeester Willem de Vicq gaf 
in 1871 opdracht tot het bouwen 
van het poortje naast het pand.  
Uit het ontwerp van dit poortje, 
met rijk gedecoreerd metselwerk, 
is weer een hele andere tijdsgeest 
af te lezen, namelijk die van een 
eeuw later. Het monumentale 
pand is in 2015 gerestaureerd. 
Sindsdien sieren prachtige per-
siennes (raamluiken) de voorgevel 
weer. Het is duidelijk te zien dat dit 
pand sterk op vlucht (voorover-
hellend) is gebouwd. Bezoek de 
mooie binnentuin. 

Binnenstad Hoorn

Beklim  
de toren en 
geniet van het 
uitzicht. De toren 
is open vanaf 
14:00  
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renspits werd gebouwd in 1939, na 
sloop wegens bouwvalligheid van 
zijn voorganger. Sinds de terug-
keer van een carillon waaieren de 
feestelijke klanken van de bei-
aard weer over de stad. Tijdens 
Open Monumentendag is het op 
bepaalde tijd mogelijk de toren te 
beklimmen. De gids geeft u uitleg 
over het carillon en u kunt uiter-
aard genieten van het uitzicht over 
de stad en het IJsselmeer. 

M    Kom luisteren naar de 
Hoornse Brassband en het Caril-
lon o.l.v. Gertjan Loot. Tijd: 13:00
Demonstratie op het carillon door 
de stadsbeiaardier. Tijd 13:30
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SINT-jANSGASTHUIS
Kerkplein 39 

ST. CyrIACUSkErk
Grote Noord 15

DE vIEr  
jAArGETIjDEN
Grote Noord 31

8

  De St. Cyriacuskerk is een drie-
beukige kruisbasiliek uit 1879-1882 
met twee elegante fronttorens 
en een grote achthoekige vie-
ringkoepel bekroond door een 
lantaarn. Het ontwerp kwam van 
de Hoornse architect A.C. Bleijs en 
kent een combinatie van barokke, 
renaissance, romaanse en zelfs 
oosterse vor men. Het bijzondere 
interieur met onder andere houten 
tongewelven met cassetten, een 
deels houten binnenkoepel, en ko-
lommen en pilasters van Nassaus 

  Dit voormalige woon-
huis is in de 18e eeuw 
tot stand gekomen. De 
voorgevel is gebouwd in 
een stijl die we Lodewijk 
XVI noemen. Dit is een stijl die 
haar hoogtepunt in de 18e eeuw 
beleefde. Het is een classicistische 
stijl met symmetrische gevels en 
decoraties met een klassieke ach-
tergrond zoals slingers en vazen. 
De bekroning van de deuromlijs-
ting past bij deze architectuur, 

  Tussen het Glop en het Kerk-
plein ligt een uniek stelsel van 
middeleeuwse, overkluisde 
waterlopen en riolen. De onder-
grondse gang onder het Glop en 
de Boterhal was enigszins in de 
vergetelheid geraakt. Het is in 2015 
‘herontdekt’ nadat het gewelf 
deels instortte en er een gat in de 
bestrating viel. Na het verwijde-
ren van een dikke sliblaag kwam 
een fraai gemetselde gang uit de 
16de eeuw tevoorschijn. Om deze 

  In dit Sint-Jansgasthuis uit 
1563 vonden zieken en vreemde-
lingen een tijdelijk onderkomen. 
Na 1841 deed het gebouw onder 
andere dienst als magazijn van 
het Hoornse garnizoen en als 
botermarkt. Vandaar de huidige 
benaming, ‘Boterhal’. Het is één 
van de mooiste voorbeelden van 
de vroege reniassance in Ne-
derland. Het is een rijk ontwerp: 
de gevel is overvloedig gedeco-
reerd met beeldhouwwerk. In de 
gevel, boven de entree, ziet u een 

beeld van Johannes de Doper 
met aan weerszijden ingemet-
selde gevelkopjes. In de grote zaal, 
waar vroeger de zieken lagen, is 
de originele balklaag behouden 
gebleven. De nog oorspronkelijke 
natuurstenen consoles met prach-
tig gebeeldhouwde koppen (mas-
kers) dragen de zware balken.  

rl    Rondleidingen  
12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 uur.  
Aanmelden op locatie. 

marmer. De glas-in-loodramen 
kwamen van onder andere  
F. Nicolas & Zonen in Roermond. 
De ook door architect Bleijs ont-
worpen orgelkas is het eerste 
orgel met open pijpopstelling in 
Nederland. De 15de-eeuwse hou-
ten piëta en eikenhouten preek-
stoel zijn afkomstig uit een van de 
vroegere katholieke kerken.  

rl    Rondleidingen 
12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 uur.  
Aanmelden op locatie. 

evenals de conso-
les in de kroonlijst. 

In het interieur ziet u 
in de hal en linker benedenka-
mer prachtig stucwerk. Boven de 
schoorsteenmantel bijvoorbeeld is 
een medaillon met een afbeelding 
van Hippocrates. In het monument 
is restaurant De Vier Jaargetijden 
gevestigd.  

ONDErGrONDSE 
WATErlOOp
‘t Glop

7

overkluisde waterloop zichtbaar 
voor het publiek te maken, is een 
toegangs/ kijkruimte gebouwd. U 
bekijkt hier de smalle gang onder 
de Boterhal en een breder riool uit 
1595 dat door het Glop naar het 
Nieuwe Noord heeft gelopen. Op 
een prachtig informatiepaneel, 
dat de gemeente speciaal voor 
deze locatie maakte, leest u meer 
over de waterrijke geschiedenis 
van Hoorn.   

OA    Tijdens Open Monumenten-
dag te bezichtigen voor publiek! 
Daal af en neem een kijkje….

Binnenstad Hoorn
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17E-EEUWS WOONHUIS
Breed 12

MArIA- Of  
NOOrDErkErk
Kleine Noord 32

ClAES STApElSHOfjE
Munnickenveld 21

12

  De Noorderkerk ligt tussen de 
Kleine Noord en de Veemarkt en 
is de ‘derde’ kerk van Hoorn. Hij 
kwam tot stand tussen 1441 en 
1519 en is gewijd aan Maria. Het 
is een van de weinige middel-
eeuwse kerken in Hoorn waarvan 
de oorspronkelijke bouwmassa 
bijna helemaal intact is. Opval-
lend is het veelvuldige gebruik van 
hout, waarmee de bouwmassa 
licht bleef. Dit had te maken met 
het relatief zwakke fundament in 

  Het Claes Stapelhofje is een 
voormalig vrouwenhofje uit 1682. 
Hofjes waren belangrijke sociale 
voorzieningen waar oude of arme 
mensen een onderkomen kregen. 
Het hofje is traditioneel rondom 
een binnenhof gebouwd, hoewel 
het naar de straat open is. Op 
de binnenplaats waren de bleek, 
de waterpomp en een moestuin. 
Twee historische waterpompen 
zijn nog aanwezig. De eenvoudige 
huisjes bestonden uit een kamer-
tje van 4 bij 4 meter waarin een 

  De voorgevel van de Gekroonde 
Jaagschuit is in 1878 ontworpen 
door architect A.C. Bleijs in Neo 
Renaissancestijl. Hij was een be-
kende Hoornse architect die meer 
dan honderdmaal betrokken is ge-
weest bij de bouw of verbouw van 
een pand in Hoorn. Hij ontwierp 
gebouwen in verschillende stijlen. 
De Neo Renaissancestijl kun je 
herkennen aan de gemetselde 
gevels met natuurstenen banden, 
aan de bogen boven de ramen en 

  Dit prachtige pand met klokge-
vel is een voormalig pakhuis uit de 
17e eeuw. Trapgevels en klokgevels 
waren in die tijd in de mode. De 
ramen op de verdieping hebben 
echter een typisch 18e-eeuws 
uiterlijk, dat is te zien aan de ruitjes 
die wat groter zijn dan hun 17e 
-eeuwse voorgangers. Het pand is 
in eigendom geweest van de firma 
Blokker en werd in 1971 geschonken 
aan de Vereniging Oud Hoorn, die 
het pand prachtig liet restaureren. 
Dit voormalige pakhuis staat aan 

het Breed, een gedempte vesting-
gracht uit 1426 die ook wel Sme-
righorn genoemd werd. Al in 1665 
werd de gracht gedeeltelijk ge-
dempt. Het gedeelte waar Breed 
12 staat is gedempt in 1741. 

de natte grond. Ook de dakruiter 
is van hout en werd bekleed met 
bladlood. Uiteraard onderging de 
Noorderkerk gedurende de eeu-
wen de nodige transformaties, zo 
kreeg hij in de 17e eeuw een nieuw 
interieur en werd er in de 18e eeuw 
een kosterij tegen de kerk aan 
gebouwd. Tegenwoordig onder-
gaat de Noorderkerk wederom 
een ingrijpende verbouwing en 
restauratie. Kom nu langs voor een 
unieke blik op de werkvloer. 

bedstede, een vaste hoekkast 
en een stookplaats zaten. Ieder 
huisje had een zoldering die als 
berging diende. De woning van de 
hofjesvrouw of ‘hospes’ was wat 
ruimer en uiteraard was ook de re-
gentenkamer van meer gemakken 
voorzien. De gemeente besloot 
de huisjes in 1954 te verbouwen 
en deels samen te voegen, om ze 
aan de moderne eisen te laten 
voldoen. Het renaissance toe-
gangspoortje, ooit de toegang tot 
de Latijnse school aan de Kruis-
straat, is hier in 1956 geplaatst. De 
woningen zijn niet te bezoeken, de 
tuin wel.  

DE GEkrOONDE  
jAAGSCHUIT
Breed 38

11

aan de verschillende ornamenten 
in natuursteen. De ornamenten in 
de gevels geven veel bloot over 
het gebruik van het pand, zij ver-
tellen ons dat hier jarenlang tabak, 
koffie en thee werden verkocht. 
Opvallend is de gevelsteen van de 
Gekroonde Jaagschuit, waarop 
een jaagschuit staat die getrokken 
wordt door een ruiter te paard. 
Het is een verwijzing naar de trek-
vaart die in 1660 in Hoorn aange-
legd werd om een betere verbin-
ding te verkrijgen met Amsterdam 
en andere nabijgelegen steden.   

Binnenstad Hoorn
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SINT pIETErSHOf
Dal 9 

DOOpSGEzINDE kErk
Ramen 31 en 31a

lUTHErSE kErk
Ramen 4

16

  Tussen 1864-1865 verrees de 
voormalige Doopsgezinde kerk 
van Hoorn naar ontwerp van de 
Hoornse civiel ingenieur Hendrik 
Linse. In het pand zijn verschil-
lende stijlkenmerken met el-
kaar gecombineerd. We spreken 
daarom ook wel van een eclecti-
sche bouwtrant. Een rondboog-
portaal waarin hardstenen zuilen 
bekroond door zeldzame kapite-
len van gegoten zink zitten, accen-
tueert de ingang. Zink was in de 
19de eeuw nieuw bouwmateriaal.  

  De Lutherse kerk van Hoorn is in 
1768 gebouwd in Lodewijk XV- of 
rococostijl. De voorganger was 
een schuilkerk uit 1632. Schuilker-
ken lagen vaak verscholen achter 
de bebouwing aan de straat en 
mochten zich niet als kerk profi-
leren. De huidige Lutherse kerk 
toont zich trots in de gevelwand 
en herbergt een bijzonder en rijk 
interieur. De kansel is gemaakt 
van mahoniehout en van prach-
tig houtsnijwerk voorzien, geheel 
in de geest van de rococo. De 

  Een gilde behartigde de 
belangen van personen 
met hetzelfde beroep. 
In Hoorn is het oude 
Timmermansgilde 
huis één van de twee 
overgebleven gilde-
huizen van Hoorn. Het 
heeft een uniek interieur. Er 
is 17e-eeuws schilderwerk op 
wanden, het houtskelet is gaaf 
behouden gebleven en u kunt de 
vergaderkamer van de gilde-

  Ooit een klooster van de Kruis-
herenbroeders en na de her-
vorming het ‘Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis’. Tijdens zijn lange 
geschiedenis deed het pand ook 
dienst als psychiatrische inrichting 
en gevangenis. Nu zijn hier wo-
ningen. Het hoofdgebouw is van 
1692 en is gebouwd in Hollands 
Classicistische stijl. Links van de 
hoofdingang ziet u de wapen-
schilden van regenten en rechts 
van burgemeesters. In het fronton 
op de voorgevel de eenhoorn met 

het wapen van Hoorn. Van de drie 
binnenhoven is de grootste toe-
gankelijk. In de prachtige tuin, die 
gedeeltelijk in de 18e eeuw aan-
gelegd werd, waant u zich buiten 
de stad. Recent werd een oude 
windvaan, die ooit de nok van het 
pand sierde, geheel vervallen op 
zolder teruggevonden. Het object 
siert nu de binnentuin van het Sint 
Pietershof. 

M    Kom luisteren naar Viva Voce

rl    Rondleidingen door een  
ervaren gids.  
Aanmelden op locatie. 

Omstreeks 1965 raakte de kerk 
in onbruik. Een slachterij annex 
vleeshandelaar nam de kerk in ge-
bruik en bouwde het achtergele-
gen perceel vol met bedrijfsruim-
ten. Hierdoor ontstond een enorm 
complex. Nu is de voormalige kerk 
ingericht als winkel en heeft daar-
mee een nieuwe toekomst ge-
kregen. Op de eerste verdieping 
is een kapperszaak, bereikbaar 
via het buitentrappenhuis rechts. 
Daar kunt u de oorspronkelijke 
gestucte wand- en plafondafwer-
king bekijken. 

oorspronkelijke kerkbanken zijn 
behouden gebleven. Het hoogte-
punt van het interieur is het orgel, 
gebouwd door Pieter Müller, zoon 
van de befaamde orgelbouwer 
Christiaan Müller. De middelste 
van de drie uitgebeelde figuren op 
het orgel stelt de harp spelende 
koning David voor. Het symbool 
van de Lutheranen is de zwaan. 
Het prachtige beeld van de zwaan 
staat hier dus met goede reden. 

OA    Orgelspel van Rieuwert 
Blok, koffie en thee in het Luther 
Café, voor de kinderen zijn er 
kleurplaten. 

TIMMErMANS- 
GIlDEHUIS
Dal 3

15

voogden bezoeken. 
Het pand is in gebruik 

bij het Westfries Genoot-
schap die voorlichting en verkoop 
van boeken over de geschiedenis 
van Westfriesland verzorgt. 

Binnenstad Hoorn
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STATENlOGEMENT
Nieuwstraat 23/Nieuwsteeg

MArIAklOOSTEr/
BUrGErWEESHUIS
Korte Achterstraat/ 
Weeshuistuin 

MArIAkApEl
Korte Achterstraat 2A

19

  Dit monumentale complex 
bestaat uit het voormalige Bur-
gerweeshuis en de voormalige 
Mariakapel die samen een bin-
nentuin omsluiten. Van 1574 tot 
1958 hebben hier Hoornse wees-
kinderen gewoond. Kinderen van 
niet-poorters (van buiten de stad 
dus) kwamen terecht in het ar-
menweeshuis. De stad Hoorn hield 
hier van 1573 tot 1576 de Graaf van 
Bossu gevangen. Hij was Spaans 

  De Mariakapel dateert van 1508 
en is onderdeel van het voorma-
lige Mariaklooster. Hier huisde 
na de hervorming het burger-
weeshuis. De Mariakapel diende 
na de reformatie onder meer als 
wapenarsenaal voor de Staten 
van Holland en Westfriesland. De 
gotische voorgevel is gepleisterd 
en na een brand in 1877 voorzien 
van een neoclassicistische toe-
gangspartij. De kap is verlaagd. 
Het gotische uiterlijk van de kapel 
is goed waarneembaar vanuit de  

  De ‘broeders van goeden wille’ 
hebben al in 1385 op deze plaats 
het Jeronymitenklooster gesticht. 
Een halve eeuw later gaven zij al 
hun bezittingen aan het non-
nenklooster van St. Cecilia op 
voorwaarde dat de nonnen een 
nieuwe stenen kapel zouden bou-
wen. Deze kapel van 1453 staat er 
nog steeds. Na de reformatie ver-
anderde de functie van de gebou-
wen: de Gecommitteerde raden 
van West-Friesland en het Noor-
derkwartier gebruikten het als lo-

gement. De kapel was hun eetzaal. 
In 1613-1618 kreeg het gebouw zijn 
prachtige renaissancegevel. De 
eetzaal kreeg de tegenwoordige 
inrichting in 1788, naar ontwerp 
van architect Leendert Viervant. 
De stad Hoorn richtte het Staten-
logement in als stadhuis met de 
voormalige eetzaal als raadzaal. 
Tot 1977 heeft het complex als 
stadhuis dienst gedaan. 

M    Fluitkwartet Boedijn.  
Tijd: 10:45 uur.

rl    Rondleidingen 
 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 uur. 
Aanmelden op locatie. 

bevelhebber bij de roemruchte 
‘Slag op de Zuiderzee’. De prach-
tige Weeshuistuin is  toegankelijk 
via het poortje aan de kant van de 
Turfhaven. Het is de voormalige 
binnentuin van het Mariaklooster. 
Hier ziet u onder andere een hard-
stenen waterpomp in Lodewijk 
XV stijl. De Paardenkastanje en 
de Plataan zijn als monumentale 
bomen beschermd. Het weeshuis 
is niet geopend, de tuin wel. 

weeshuistuin, via het poortje aan 
de kant van de Turfhaven te be-
reiken. De kapel is nu in gebruik als 
cultureel centrum en tentoonstel-
lingsruimte van het kunstenaars- 
initiatief Hotel Mariakapel. Op de 
binnenplaats, achter  de kapel, ziet 
u de fundering van de voormalige 
St.Catharinakapel.  

rl    Rondleidingen om 12:00 – 
13:00 – 14:00 – 15:00 uur. Aanmel-
den en verzamelen in de kapel. 

M    Kom luisteren naar het koor 
Spiro Musica o.l.v. Pauline de Jong. 
Genre: klassiek/modern.  
Tijd: 11:00 en 12:00 uur.

Binnenstad Hoorn
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24 25

DOElENGEBOUW
Achterstraat 2

BUISMANGEBOUW
Muntstraat 7

vOC-pAkHUIzEN
Onder de Boompjes 22

HET  
SpEElGOEDMUSEUM
Pakhuisstraat 10

2322

  Twee voormalige pakhuizen van 
de Hoornse kamer van de Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie. 
Het rechter pakhuis verrees in 1606 
en is verlengd tussen 1630 en 1639. 
Het linker pakhuis is vermoedelijk 
in 1610 tot stand gekomen. In deze 
pakhuizen lagen de specerijen 
uit Oost-Indië. In de voorgevel 
een herplaatste gevelsteen met 
afbeeldingen van 17e-eeuwse 
driemasters. Later was het een 
graanpakhuis. De pakhuizen on-
dergingen meerdere ingrijpende 

  De Pakhuisstraat heette aan-
vankelijk de Fabrieksstraat, ver-
noemd naar de stadstimmerwerf 
of stadsfabriek die je hier aantrof. 
Aan het begin van de 17e eeuw 
verrezen hier enkele pakhuizen 
van de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie en kwam de 
naam Pakhuisstraat in gebruik. 
Dit dwarshuis is vermoedelijk 
oorspronkelijk in de 17e eeuw tot 
stand gekomen. Evenals in het 
naastgelegen pand zijn inwendig 

  Dit complex (deels midden 17e 
eeuw) bevat de voormalige doe-
lengebouwen van de Sint Joris- 
en de Sint Sebastiaanschutterij. 
De gebouwen lagen naast elkaar 
op een terrein dat zich uitstrekte 
van de Achterstraat tot aan de 
stadsmuur. Achter de gebouwen 
waren de schietbanen waar de 
Jorisschutters zich bekwaamden 
in het schieten met de voet- of 
kruisboog. De leden van het Se-
bastiaangilde oefenden met de 
handboog. Zij gebruikten het ge-

  De voormalige Irene-
school aan de Muntstraat 
is in 1883 gebouwd naar 
ontwerp van gemeentearchi-
tect G.J. Hennink. Hij ontwierp 
een neoclassicistisch gebouw 
met gepleisterde banden en 
segmentbogen met sluit- en 
aanzetstenen. De voorgevel is 
asymmetrisch opgezet. Centraal 
is een vooruitspringend midden-
deel met in de top een tympaan 
of fronton. Dat is de driehoek 
die ontleend is aan de Griekse 

bouw voor vergaderingen en de 
schuttersmaaltijden.
Het belang en de rol van de schut-
terij namen gedurende de 18e en 
19e eeuw af. In 1876 kwam er aan 
de schutterijen een einde. In de 
18de eeuw diende het Doelen-
gebouw als logement. Daarna is 
het tot 1972 in gebruik geweest als 
‘Doelenhotel’. Nu zijn er kantoren. 

tempel-
bouw. De 
entree 
bevindt 

zich in het 
middenrisa-

liet. Het oude 
schoolgebouw, nu 

Buismangebouw, is vernoemd 
naar oud-wethouder Buisman 
die zich sterk heeft gemaakt dat 
daar werkplaatsen voor kunste-
naars zouden komen. De kun-
stenaarsateliers zijn vandaag te 
bezichtigen. 

verbouwingen. De voorgevels 
zijn een reconstructie en kwamen 
in 1940 tot stand. Inpandig heeft 
het rechter pakhuis een schouw 
uit het laatste kwart van de 18de 
eeuw met in reliëf een tak van de 
nootmuskaatboom, mercuriusstaf 
en twee specerijbalen met het 
monogram van de Hoornse VOC. 
In het pand huist Vereniging Oud 
Hoorn. 

OA    Bezoek de doorlopende 
fototentoonstelling

delen van het eiken houtskelet be-
houden gebleven. De buitenzijde 
is uiteraard meerdere malen ge-
wijzigd, de pui is op historiserende 
wijze vormgegeven. Tot 1980 was 
in dit monument een sigarenwin-
keltje gevestigd. Rond 1900 zat 
aan de achterzijde zelfs een siga-
renmakerij. Tegenwoordig wordt 
het huis bewoond. Binnen kunt u 
een historische speelgoedcollectie 
bekijken die een periode van twee 
eeuwen beslaat. 

MU    Bezoek het speelgoed- 
museum. Toegang gratis.

Binnenstad Hoorn
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MUSEUMSTOOMTrAM
Van Dedemstraat 8

SINT jOzEfSCHOOl
Achterom 19

SINT-jOzEfHUIS/ 
MUSEUM kAAp 
HOOrN-vAArDErS
Achterom 15, 17

26

  Voormalige katholieke 
lagere school voor jon-
gens, gebouwd in 1922. Het 
ontwerp is van de Zaanse 
architect S. B. van Sante, 
zoals blijkt uit het gedenkpla-
teau in de gang op de begane 
grond. In 1951 is de school aan de 
westzijde uitgebreid met onder 
andere een gymnastieklokaal. Het 
kleurrijke interieur verkeert groten-
deels in oorspronkelijke staat. De 
ruime gangen zijn afgewerkt met 
tegelvloeren en tegellambriserin-

  Het voormalige rooms-katho-
lieke Wees- en Oudeliedenhuis 
St. Jozef is gesticht in 1773. Het 
gebouw bestaat uit vier vleu-
gels rondom een rechthoekig 
binnenhof. De voorgevel heeft 
een rijkversierde ingangspartij 
met lofwerk in Lodewijk XV-stijl. 
In het toegangsportaal leest u 
een gedicht van Jan Bent, een 
18e-eeuwse jurist uit Hoorn, die 
actief deelnam aan het culturele 

  Breng een bezoek aan Mu-
seumstoomtram in Hoorn en 
bewonder een van de grootste 
collecties stoomtrams van Neder-
land. Vrijwilligers onderhouden de 
beroemde locomotief Bello en de 
andere locomotieven. De prach-
tige treinen rijden nog steeds op 
kolenvuur. Tijdens Open Monu-
mentendag is een bezoek aan het 
museum gratis en tegen een kleine 
vergoeding maakt u een rit met de 
stoomtram. Dit jaar viert Museum-
stoomtram haar 50e verjaardag 

met ‘Vijftig jaar Museumstoom-
tram Hoorn-Medemblik. Ter ere 
van het jubileumjaar is het nieuwe 
Bello-atelier voor publiek geopend 
en zijn er nieuwe locs op de rails 
gezet. 
 
MU    Breng een bezoek aan het 
museum, toegang gratis tijdens 
Open Monumentendag.

OA    Ritten met de stoomtram 
tegen betaling mogelijk.

gen. In deze 
lambrise-
ringen zijn 
bijzondere 
tegel-

tableaus 
opgenomen 

met Hoornse 
stadsgezichten. Ook 

zijn er tegeltableaus over werken 
en leven in de oudheid én aan het 
begin van de 20e eeuw. De voor-
malige schoollokalen zijn momen-
teel atelierruimtes.  

leven van zijn tijd. Na een restau-
ratie in 1985 kreeg het pand een 
nieuwe bestemming met 31 wonin-
gen.  De zeer fraaie regenten- en 
regentessenkamers ter weerszij-
den van de entree zijn nu vaste 
tentoonstellings- en voorlichtings-
ruimte van de Stichting Neder-
landse Kaap Hoorn-vaarders. Hier 
ontdekt u alles over de histori-
sche zeevaart om Kaap Hoorn, 
het uiterste zuidelijke puntje van 
Zuid-Amerika. Er zijn prachtige 
scheepsmodellen te zien. 

OA    Bezoek de binnentuin en de 
tentoonstelling van Stichting Ne-
derlandse Kaap-Hoorn Vaarders. 

Binnenstad Hoorn
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30 31

WATErSCHApSHUIS
Grote Oost 6

WATEr- EN vUUrHUIS 
Schoolsteeg 7

fOrEESTENHUIS
Grote Oost 43

29

  De Schoolsteeg wordt al ge-
noemd op de kaart van Blaeu uit 
1649 en ontleent zijn naam ver-
moedelijk aan de voorganger van 
de Stadsschool die hier gestaan 
heeft. Het pand wordt Water- en 
Vuurhuis genoemd, omdat er wa-
ter en kooltjes voor de kachel ver-
kocht werden. De gevels van dit 
pand hellen naar voren, we spre-
ken van een op vlucht gebouwde 
gevel. Lange tijd werd gezegd 
dat gevels op vlucht gebouwd 
werden vanwege de afwatering 

  Voornaam woonhuis van de 
patriciërsfamilie Van Foreest, in 
1724 ontstaan door samenvoeging 
van drie bestaande huizen. De 
nieuwe zandstenen voorgevel met 
attiek verving de vroegere gevels 
en maakte er één geheel van. De 
gevel is bekroond door vier beel-
den uit de Romeinse godenwereld: 
v.l.n.r. Minerva, Venus, Diana en 
Mars. Lodewijk XIV beeldhouw-
werk omringt de deurpartij. Het 
balkon is rijk gedecoreerd en 
voorzien van een smeedijzeren 

  Het herenhuis Grote Oost 4-6 is 
gebouwd in 1728 naar aanleiding 
van het huwelijk tussen Cornelis 
van Foreest en Maria Everdina 
van Akerlaken. De schilden van 
de opdrachtgevers zijn te zien 
in het alliantiewapen tussen de 
twee siervazen op de lijstgevel. 
De twee godinnen in het wapen 
stellen standvastigheid (links) en 
waarheid (rechts) voor. Het rech-
terdeel van het pand is gebouwd 
in 1889 in opdracht van kaashan-
delaar Klaas Melchert de Jong. 

Het Waterschapshuis ontleent zijn 
naam aan de tijd dat Waterschap 
Westfriesland hier gevestigd was. 
De plaquette in de gevel is een 
eerbetoon aan de dames Dieuw 
van Vliet en Aaf Dell die hier 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
onderduikers verborgen hielden. 
Het pand is momenteel in gebruik 
als kantoor. 

of het omhoog hijsen van goede-
ren. Tegenwoordig weten we dat 
deze informatie achterhaald is. Op 
vlucht gebouwde gevels hellen 
naar voren vanwege de achter-
gelegen houtconstructie. Dit pand 
had namelijk oorspronkelijk een 
houten gevel met een getrapt ver-
loop. Deze is vervangen door een 
gemetselde gevel. Het verloop van 
de achtergelegen balklaag zorgt 
ervoor dat het muurwerk sterk 
naar voren helt. Het Water- en 
Vuurhuis is in bezit van de Vereni-
ging Oud Hoorn. 

hek met daarin het monogram 
van de opdrachtgever Nanning 
van Foreest. Het interieur is een 
bezichtiging meer dan waard. In 
de vestibule zijn prachtig gestucte 
wanden en plafond. Het Forees-
tenhuis herbergt de kerkzaal van 
de Doopsgezinde Remonstrantse 
Gemeente. Bezoek ook de bijbelse 
tuin. 

rl    Rondleidingen 
12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 uur. 
Aanmelden op locatie.   
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De lekkerste 
appeltaart 

van 
Noord-Holland 

(AD-test)

Gedempte Turfhaven 44 - Hoorn - 0229-270808

Welkom in Hoorn!
Kom genieten van....

Free wifi
Parkeren na 18.00 gratis voor de deur 

m.u.v. koopzondag en koopavond

De dagverse 
gerechten 
van onze 
dinerkaart

Een mooie
binnenstads-

tuin!

Onze 
uitgebreide 
lunchkaart
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In 1972 verloor de Michaelkerk in Blokker haar 
kerkfunctie. Na enige tijd trok er een tapijtenhandel 
in en ontstond de bijnaam ‘Tapijtkerk’. Sinds 2000 
stond de kerk echter leeg en begon het verval.  
Dit kon Stichting Stadsherstel Hoorn niet aanzien  
en daarom kocht de stichting in 2013 de kerk. 
In 2014 plaatste Pronk Bouw, in opdracht van 
Stadsherstel Hoorn, een replica van de in 1972 
verdwenen torenspits terug en werd de voorzijde  
van de kerk gerestaureerd. Eindelijk kon de Blokkerse 
gemeenschap weer trots zijn op haar kerk! Er zijn 
diverse bestemmingen voor de kerk onderzocht en 
uiteindelijk is besloten de kerk een kantoorfunctie 
te geven. In nauwe samenwerking met Stadsherstel 
Hoorn heeft TPAHG Architecten gewerkt aan het 
uitwerken van de restauratie en de herbestemming. 
Op 21 november 2017 ging aannemersbedrijf  
Pronk Bouw officieel met de tweede restauratiefase  
van start. Nu staat de kerk er weer in volle glorie 
bij mét “bewoners”: de mannen en vrouwen van 
marketing- en communicatiebureau Groeier!.

Kerkelijke elementen
Een prachtige uitdaging voor aannemersbedrijf 
Pronk die inmiddels al tientallen kerken heeft mogen 
restaureren. “Maar nog nooit op deze manier!”, weet 
Sjaak Bes, uitvoerder van Pronk Bouw te vertellen.  
“Het is voor het eerst dat we van een kerk een 
kantoor hebben mogen maken. Gelukkig heeft de 
kerk zijn prachtige kerkelijke elementen kunnen 
behouden. Zoals het Antoniusbeeld dat onder de trap 
zat. Met veel moeite hebben we het ingemetselde 
beeld uit de muur weten te bikken. Deze heeft nu een 

Die mannen konden er vroeger wat van! Het dak 
was een ander verhaal. We hebben alle leien moeten 
vervangen. Iets waar Pronk Bouw gespecialiseerd 
in is. De meeste leien waren of te broos, of besmet 
met asbest. De goten moesten vervangen worden 
en alles moest opnieuw gelood worden. Daarnaast 
was de dakconstructie niet sterk genoeg door o.a. 
houtrot. Deze is compleet vervangen en geïsoleerd. 
Een flinke klus dus al met al, maar wij zijn dankbaar 
dat we na de reconstructie van de toren, ook de 
verdere restauratie mochten uitvoeren. Het is 
geweldig om een bijdrage te hebben mogen leveren 
aan het behoud van zo een mooi bouwwerk!” 

Groeier!
Ook de nieuwe huurders van de kerk, Groeier!, zijn 
blij met de restauratie. Frank Karsten, mede eigenaar 
van Groeier!: “Wij zijn super blij dat Stadsherstel 
Hoorn ons de kans heeft gegeven deze prachtige 
kerk te betrekken. Zo’n kans krijg je toch nooit 
meer?! Het is een unieke locatie, een stuk historie 
met een verhaal! Er gaat al zoveel erfgoed in 
Nederland verloren, maar door de inspanningen van 
Stadsherstel Hoorn, TPAHG Architecten en Pronk 
Bouw blijft niet alleen de kerk overeind, maar blijft  
het ook herinneren aan een kerk door het behoud van 
de vele kerkelijke details. Een geweldige inspirerende 
omgeving en wij zijn trots dat we de geschiedenis 
van de kerk op deze manier mogen voortzetten.”

De Michaelkerk is op zaterdag 8 september 
geopend van 11.00 – 17.00 uur. 

mooie plek gekregen bij de ingang. Verrast waren 
we dat we op zo goed als het hele schip van de kerk 
kleine stukjes schilderingen tegenkwamen. Op het 
stucwerk wel te verstaan. We hebben zoveel mogelijk 
oude verflagen weggehaald, zodat de kleine stukjes 
nu mooi in het zicht zijn. Ook de glas-in-loodramen 
zijn gerestaureerd of zonodig vervangen.” 

Leistenen dak
Er moest echter ook veel gerenoveerd worden. 
Zoals het leistenen dak, waar tientallen supporters 
van de Michaelkerk vorig jaar middels een 
crowdfundingsactie een (lei)steentje aan hebben 
bijgedragen. Sjaak: “Opvallend was dat aan de 
muren eigenlijk zo goed als niets gedaan hoefde te 
worden. Zeker als je bedenkt dat de kerk van 1852 is.  

De restauratie van de Michaelkerk
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OOSTErkErk EN 
ClAES jOESTHUyS
Grote Oost 58, 60

17E –EEUWS WOONHUIS
Bierkade 10

vrIjMETSElAArS-
lOGE
Binnenluiendijk 2
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  Dit bescheiden woonhuis stamt 
uit de 17e eeuw. In 1919 kocht de 
Vereniging Oud Hoorn het toen 
sterk vervallen pand. In 1926 
beschadigde het pand door een 
zware storm, de schade was 
groot. Na restauratie was het 
pand in 1927 weer bewoonbaar. 
Het huis heeft een houten pui 
met 18e-eeuwse roedeverdeling 
tussen gesneden consoles. De op-
vallende goot, die dwars over de 
gevel loopt, liep vroeger naar een 
waterput. Het pand is zeer sterk 

  Sinds 1872 is dit pand in gebruik 
als loge . Nu als loge ‘West-Fries-
land’ en loge ‘De Eenhoorn’. De 
vestibule met 18e-eeuws stucwerk 
biedt toegang tot de ‘werkplaats’ 
of ‘tempelruimte’, die ook open is 
tijdens Open Monumentendag. De 
monumentale voorgevel kwam tot 
stand in 1784 in opdracht van de 
toenmalige eigenaar de Westin-
dische Compagnie. In het fron-
ton ziet u het monogram GWCH 
(Geoctroyeerde West-Indische 

  Laatgotische kruiskerk met re-
naissance voorgevel uit 1616 naar 
ontwerp van de bekende Amster-
damse architect en beeldhouwer 
Hendrick de Keyser. Het is de op 
een na oudste kerk van Hoorn 
en is vanouds vooral een schip-
pers- en visserskerk. De windvaan 
is uitgevoerd in de vorm van een 
scheepje. Hoog aan de voorgevel 
hangt een dwars op de gevel ge-
plaatste klok. In de kerk zijn meer-
dere schippersgraven. Interieur 

met orgel en prachtige gebrand-
schilderde ramen. De Oosterkerk 
is momenteel in restauratie; alle 
binnenmuren worden van nieuw 
stucwerk voorzien. Tijdens de 
rondleiding wordt meer over de 
restauratie verteld. Het voorhuis 
van het naastgelegen 17e of mo-
gelijk 16e-eeuwse Claes Joesthuys 
is vanuit de kerk toegankelijk. Het 
voorhuis is 4,50 m hoog en u treft 
hier een zogenaamd hangkamer-
tje aan. 
 
rl    Rondleidingen

12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 uur. 
Aanmelden op locatie.

op vlucht gebouwd. In het interieur 
zijn een 18e-eeuwse schouw (ook 
wel ‘smuiger’ genoemd)  en mooi 
houten schotwerk te bezichtigen. 
Een smuiger is een bijzondere, 
naar voren gekromde schouw, 
geheel betegeld met fraaie tegels, 
veelal met bijbelse- of bloemmo-
tieven. Het vormt een pronkstuk 
in het interieur. Een smuiger komt 
het meest voor in de Zaanstreek, 
maar verder alleen in Waterland 
en Westfriesland. 

Binnenstad Hoorn

Compagnie Hoorn). De voorgevel 
doet vermoeden dat het één groot 
pand betreft. Niets is minder waar, 
het is een complex bestaande uit 
twee oudere panden. 

rl    Rondleidingen door de  
leden van de loges. Reserveren 
niet nodig. 

35

HOOfDTOrEN  
EN HOUTEN HOOfD
Hoofd 2

  De Hoofdtoren is in 1532 ge-
bouwd als verdedigingstoren 
tegen aanvallen vanuit zee. De 
zeezijde is opgebouwd van licht-
kleurige ledesteen en hierdoor 
als baken voor de scheepvaart 
al van verre zichtbaar. Aan deze 
zijde is ook een lichtkooi te zien, 
waarin fakkels brandden. De mu-
ren aan zeezijde zijn 1.5 meter dik 
en in de toren zaten schietgaten 
voor grootvuur en musketvuur. De 
meeste schietgaten zijn dichtge-
metseld en oorspronkelijk waren 

er kantelen. Nu zijn de tussen-
ruimten (moordgaten) dichtgezet 
met houten luiken. De voorgevel 
is rijk gedetailleerd met spekla-
gen en bogenfriezen. Ooit had 
het gebouw een trapgevel, nu is 
het voorzien van een tuitgevel. 
Het torentje met lantaarn uit 1750 
is een kopie van een verbrande 
voorganger uit 1651. Achter de 
Hoofdtoren ligt het Houten Hoofd, 
deze steiger dateert oorspronke-
lijk van 1464 en diende zowel als 
aanlegplaats als om vertrekkende 
zeilschepen bij tegenwind uit de 
haven te kunnen trekken. Restau-
rant op de eerste verdieping. 

Binnenstad Hoorn
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MUSEUMHUIS BONCk - Binnenluiendijk 3 
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  Binnenluiendijk 3 was oorspronke-
lijk een gecombineerd woon- en 
pakhuis. Het pand had een trapge-
vel, maar deze is vervangen door 
een lijstgevel. De houten pui met 
gesneden consoles en puibalk (17de 
eeuws) is origineel. Boven de deur 
ziet u een cartouche met het jaartal 
1624 en een huismerk. Het interieur uit 
de bouwtijd is zeer gaaf bewaard gebleven 
en heeft nog het oorspronkelijke houtskelet en 
een groot deel van de oude indeling. Bijzonder 
is het comptoir oftewel kantoor, dat boven de 
insteek zit en vanwaar je uitkijkt over de  
havens van Hoorn. 

Een eeuw lang actief 
voor Hoorns erfgoed

Oud Hoorn staat midden in de Hoornse samenleving. Dit jaar precies een eeuw. 
En in die 100 jaar heeft zij de stad behoed voor verval, sloop en achteruitgang.

Een belangrijke taak, vindt u ook niet? Word dan lid van de Vereniging en draag zo bij 
aan het behoud van de historische stad Hoorn. 

Een lidmaatschap kost maar u 22,50 en daarvoor krijgt u ook nog eens elk kwartaal 
ons fraaie tijdschrift in de bus.

Onder de Boompjes 22  •  1621 GG  Hoorn  •  tel. 0229 273570
info@oudhoorn.nl  •  www.oudhoorn.nl  •  www.facebook.com/Oud Hoorn

advMonumentendag2017.indd   1 20-06-17   11:48

Een eeuw lang actief 
voor Hoorns erfgoed

Oud Hoorn staat midden in de Hoornse samenleving. Al meer dan 100 jaar. 
En in al die jaren heeft zij de stad behoed voor verval, sloop en achteruitgang.

Een belangrijke taak, vindt u ook niet? Word dan lid van de Vereniging en draag zo bij 
aan het behoud van de historische stad Hoorn. 

Een lidmaatschap kost maar u 22,50 en daarvoor krijgt u ook nog eens elk kwartaal 
ons fraaie tijdschrift in de bus.

Onder de Boompjes 22  •  1621 GG  Hoorn  •  tel. 0229 273570
info@oudhoorn.nl  •  www.oudhoorn.nl  •  www.facebook.com/Oud Hoorn

advMonumentendag2018.indd   1 09-05-18   10:22

MU    Net open: Museumhuis Bonck
Vereniging Hendrick de Keyser, eigenaar van dit pand, opent 
in de komende jaren 35 Museumhuizen verspreid over heel 
Nederland. Ieder huis illustreert een kenmerkende fase in de 
ontwikkeling van het woonhuis. Samen geven ze dan ook een 
beeld hoe er 500 jaar gewoond wordt in Nederland. Huis Bonck 
heeft een bijzondere geschiedenis als koopmanshuis, linnen-
weverij, stadsboerderij en woonhuis: al bijna 400 jaar wordt 
hier gewoond en gewerkt. Naast verhalen over de architec-
tuur, de geschiedenis en de bewoners, beleeft u dit bijzondere 
17e-eeuwse huis vooral zelf. Hier geen gefluister of afzetkoord-
jes. Ga zitten op de stoelen, drink koffie of doe mee met de acti-
viteiten die georganiseerd worden voor jong en oud..
Gratis toegang tijdens Open Monumentendag. 
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M    Vioolduo van  
A. Teunisse en T. Posch.  
Genre: klassiek
Tijd: 14:00 en 15:00 uur.
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OOSTErEIlAND - Schuijteskade / Oostereiland

  Het Oostereiland is rond het midden van 
de 17de eeuw in de Zuiderzee aangelegd. De 
koopman Cornelis Schuyt bouwde er enkele 
pakhuizen, die het oudste deel vormen van 
het huidige gebouwencomplex. Vanaf 1692 
was hier de Admiraliteit van West-Friesland 
en het Noorderkwartier gevestigd met een 
eigen scheepswerf en haven (de naastgele-
gen Grashaven). In 1814 kwam in het complex 
een militaire gevangenis en daarna was het in 
gebruik als verbeteringsgesticht voor bede-
laars, landlopers, alcoholisten, souteneurs, enz. 
Kort na de Tweede Wereldoorlog zaten hier 
500 collaborateurs en kortgestrafte politieke 
gevangenen. Het complex is in de loop der 

eeuwen vele malen verbouwd 
en uitgebreid. Gemeente 
Hoorn heeft uiteinde-
lijk het gehele complex 
aangekocht en gerestau-
reerd. De verschillende 
panden kregen andere 
bestemmingen. Ook is er 
een nieuwe toegangsbrug 
gebouwd. Momenteel zijn hier 
naast woningen onder andere 
een architectenbureau, het Cinema Oosterei-
land en het Museum van de Twintigste Eeuw 
gevestigd. Van de gebouwen is alleen het 
restaurant geopend. De binnenplaats is vrij 

toegankelijk, het museum tegen beta-
ling of met een Museumkaart. U kunt een 

prachtige wandeling maken over het ei-
land. Ervaar havenstad Hoorn op zijn best. 

rl    Rondleidingen 
12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 uur.  
Aanmelden en verzamelen op de brug 

kANONNEN!
Sinds 2018 staan op het Oostereiland prachtige historische gietijzeren kanonnen.  
Ze zijn hier geplaatst door Stichting Archeologie West-Friesland en spreken tot de  
verbeelding van jong en oud. Het initiatief is gesteund door gemeente Hoorn met een  
financiële bijdrage uit de Beleefbaarheidssubsidie. Deze subsidieregeling is speciaal in  
het leven geroepen om initiatieven te steunen die erfgoed zichtbaar maken voor het  
grote publiek. 

Het kanon is een veelgebruikt wapen geweest op 
land en op zee. De geschiedenis van dit wapen 
gaat ver terug. Buskruit was de basis van het 
kanon en werd rond de 10e eeuw in Azië uitge-
vonden. Deze techniek kwam via reizigers en 
handelaren in Europa terecht en in de late mid-
deleeuwen werd in Italië het eerste kanon ontwik-
keld. Dit type geschut zou de oorlogsvoering flink 
beïnvloeden. 
In de 17e eeuw nam de productie van het kanon sterk 
toe. Nieuwe handelsondernemingen zoals de VOC 
en de WIC waren gericht op overzeese handel. Van-
wege het economisch belang van de handel en de 
daarbij behorende concurrentie en strijd met andere 
landen, werden koopvaardij- en oorlogsschepen 
uitgerust met een wapenarsenaal van formaat. 
Kanonnen hoorden dus bij de vaste uitrusting van 
het zeeschip. Het waren echter gebruiksvoorwerpen 
waar men functioneel mee omging en zodoende 
moest een kanon regelmatig vervangen worden. 
Door de blijvende vraag naar kanonnen was men 
gebaat bij een snelle en gestage productie. In 
bronsgieterijen en later ijzergieterijen werden de 
kanonnen geproduceerd. Hier in West-Friesland bij-
voorbeeld hadden zowel Enkhuizen als Hoorn eigen 
bronsgieterijen.

 

Het houten onderstel noemen we affuit.  
Omdat hij op wielen staat, kan de terug-
slag van het schot opgevangen worden. 

Kanon met houten onderstel.

De eerste kanonnen werden gegoten van brons. 
Bronzen kanonnen waren kostbaar, maar ook be-
trouwbaar en gingen langer mee dan de gietijzeren 
exemplaren. Toen de techniek van het ijzergieten 
verbeterde, nam ook de betrouwbaarheid van de 
gietijzeren kanonnen toe. Vanaf het midden van de 
17e eeuw werden de gietijzeren kanonnen, zoals nu op 
het Oostereiland te zien, het meeste toegepast. 

Kanonnen hoorden  
bij de vaste uitrusting 
van koopvaardij- en 
oorlogsschepen. 
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Kort na de Tweede 
Wereldoorlog zaten hier 
500 collaborateurs en 
kortgestrafte politieke 
gevangenen.
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CENTrUM vArEND 
ErfGOED HOOrN
Oostereiland,  
Schuijteskade 22

HAlvE MAEN 
Schuijteskade 22

38

  Het schip de Halve Maen  
werd rond 1606 gebouwd en en-
kele jaren later verkocht aan de 
VOC-kamer Amsterdam. Onder 
leiding van kapitein Henry Hudson 
voer het in 1609 de havens van de 
nieuwe nederzetting Nieuw Am-
sterdam binnen, de stad die we 
nu allemaal kennen als New York. 
Tegenwoordig is een replica van 
de Halve Maen te bewonderen in 
de havens van Hoorn. Het is het 
enige nagebouwde VOC schip uit 
de 17e-eeuw dat ook echt zeilt. 

  Op de zuidpunt van het Oos-
tereiland was in de 18e eeuw een 
scheepswerf van de Admiraliteit 
gevestigd. Hier bevindt zich nu 
het onderkomen van het Centrum 
Varend Erfgoed met een museum-
haven voor historische vracht- en 
vissersschepen uit de 19e en 20e 
eeuw. In het bezoekerscentrum 
maak je kennis met de geschiede-
nis van Hoorn en het water. 
Op Open Monumentendag liggen 

enkele varende monumenten (met 
blauwe vlag) ter bezichtiging 
aan de Doelenkade. Opvarenden 
demonstreren ambachtelijke vaar-
digheden als touwslaan en netten 
breien. Toegang gratis. Op zondag 
(na Open Monumentendag) kun-
nen er tegen betaling vaartochtjes 
worden gemaakt vanuit de Muse-
umhaven. De opbrengst komt ten 
goede aan het onderhoud van de 
schepen. 

MU    Bezoekerscentrum open 
en gratis toegang tijdens Open 
Monumentendag.

Een bezoek aan de Halve Maen 
is mogelijk, laat u rondleiden door 
onze schippers. Centraal staat 
de ontdekkingsreis van Henry 
Hudson, op zoek naar een nieuwe 
route naar Oost-Indië ‘Om de 
Noord’. Hudson’s avonturen in de 
Nieuwe Wereld, zijn contacten 
met de plaatselijke bevolking en 
de ruilhandel vormen de start van 
Nederlanders over zee. Maak ken-
nis met het schip vol verhalen, het 
leven aan boord en de 17e-eeuwse 
maritieme geschiedenis. 

MU    Bezoek de Halve Maen.
Reguliere toegangsprijzen.
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Westfries Museum
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lOUrDESkApEl 
Pastoor Nuijenstraat 2, 
Zwaag

  De Neogotische Lourdes-
kapel uit 1882 is een van de 
oudste Lourdeskapellen in 
Nederland. In de zeshoekige 
kapel ziet u een kopie van 
de grot in Lourdes, waar naar 
verluid ene Bernadette Soubirous 
in 1858 Maria zag verschijnen. De 
toenmalige pastoor Petrus Fran-
ciscus Masker had Lourdes be-
zocht. Door een deskundige liet hij 
de grot ter plaatse exact nateke-
nen. In de nieuw gebouwde kapel 

  De rooms-katholieke begraaf-
plaats is aangelegd in 1871. De 
bekende Hoornse architect A.C. 
Bleijs heeft het geheel ontworpen. 
De begraafplaats kreeg een con-
centrische aanleg met een cirkel-
vormig middendeel en een ovaal 
buitenste gedeelte. Het rechthoe-
kig aangelegde gedeelte is een 
uitbreiding van 1887. 
Bleijs ontwierp ook de kapel en 
de gemetselde toegangsbrug met 
daarop het smeedijzeren hek. De 

werd een 
kopie van de 

Lourdesgrot 
gerealiseerd.  

Aanvankelijk wa-
ren er zelfs kraantjes met water. In 
de kapel ziet u gebrandschilderde 
ramen, votiefstenen en een ge-
denkplaat van wit marmer. Naast 
de kapel ligt de nieuw aangelegde 
tuin op het voormalige kerkhof. 

BEGrAAfplAATS 
Hoek Drieboomlaan/ 
Holenweg

40

kapel is in neogotische stijl ont-
worpen. Deze stijl herkent u aan 
elementen zoals de vierpas en 
de spitsboog. De kapel heeft een 
dakbedekking van zeldzame Oeg-
stgeester pannen. Een pannenfa-
briek in Oegstgeest maakte deze 
schulpvormige dakpan van 1852 
tot 1914. Op de begraafplaats ziet 
u twee monumentale platanen en 
een prachtige paardenkastanje.  

Monumenten aan de linten

HErvOrMDE kErk zWAAG - Kerkelaan 8 / Dorpsstraat, Zwaag

  De Hervormde kerk van Zwaag is Hoorn’s 
oudste monument en dateert uit de eerste 
helft van de 15e eeuw. Deze éénbeukige go-
tische kerk heeft een smaller en lager koor. 
De muren zijn deels uitgevoerd in tufsteen en 
kloostermoppen, hieruit blijkt de grote ouder-
dom van dit gebouw. Waarschijnlijk zijn de 
stenen hergebruikt van nog oudere gebou-
wen. Tufsteen is een vulkanisch materiaal, dat 
kerkenbouwers in de Romeinse tijd al gebruik-
ten. Kloostermoppen zijn grote bakstenen. In 
het midden van de 12e eeuw waren het vooral 
Friese monniken die de bakstenen maakten. De 
gotische bouwstijl kunt u onder meer herken-
nen aan het maaswerk boven de noordelijke 
ingang, en aan de drie- en vierpasmotieven 

boven de toreningang. De voorgebouwde 
toren (gemeentelijk eigendom) is voorzien van 
een gemetselde stenen spits. De luidklok in de 
toren dateert van 1468 en werd gemaakt door 
Steven Butendiic. Deze klok heeft een diameter 
95,5 cm. In de toren bevindt zich een mecha-
nisch torenuurwerk van Eijsbouts uit het jaar 
1920. 

Opa en kleindochter,  
man en vrouw, vriend en 
vriendin, vriend en vriend, 
... iedereen kan trouwen 
voor één dag

OA    Trouwen voor één dag
Van 11:00 tot 17:00 kun je ervaren hoe het 
is om in het huwelijk te treden. Onder 
begeleiding van live orgelmuziek zal een 
ambtenaar van de burgerlijke stand jullie 
‘trouwen’. De kosten bedragen 20,- euro 
en komen ten goede van de Stichting 
Behoud Hervormde Kerk Zwaag. 
Voor informatie bel: 06-53923705 
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  De geschiedenis van Molen de 
Krijgsman in Oosterblokker begon 
in 1602, toen aan de overkant van 
de Noorderdracht een standerd-
molen verrees. Een achtkantige 
houten molen verving het origi-
neel toen dit in 1862 omwaaide: 
de Krijgsman. Na een brand door 
blikseminslag in september 1896 
vond herbouw plaats. Omdat er 
in de omgeving veel fruitteelt was, 
kwam de molen op een vijf meter 
hoge onderbouw te staan. Zo kon 

vEIlING  
Op HOOp vAN zEGEN
Veilingweg 1, Blokker
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  In de 19e en 20e eeuw 
was de fruitteelt in Blokker 
en Zwaag in volle bloei. Dat 
kwam omdat de veengrond 
hier heel vruchtbaar was. In-
middels behoort de fruitteelt tot 
de geschiedenis van deze streek, 
waar monumenten zoals de vei-
linghal Op Hoop van Zegen een 
herinnering aan zijn. De veilinghal 
is in 1948 gebouwd en de laatste 
veiling werd gehouden in 1981. Het 
gebouw is ontworpen door het 

Haagse ingenieurs-
bureau Netto en 

Smit. Het pand 
is minstens zo 
bekend ge-
worden door 
het optreden 

van de Beatles, 
dat hier in 1964 

plaatsvond. De 
afmijnzaal is nu in ge-

bruik bij de Historische Vereniging 
Blokker. Dankzij deze vereniging 
is de zaal gerestaureerd en werkt 
ook de originele veilingklok weer. 
Deskundigen van de vereniging 
leiden u vandaag rond.  

HErvOrMDE  
kErk BlOkkEr
Westerblokker 105, Blokker

  De Hervormde Kerk van Blokker 
is in oorsprong een middeleeuwse 
kerk. Tijdens de herbouw in 1830 
is de laatgotische toren gehand-
haafd en zijn de middeleeuwse 
kapspanten hergebruikt. Tegen 
de gepleisterde noordgevel ziet 
u gemetselde verdikkingen die 
stevigheid geven aan de muur, dit 
noemen we de steunberen. Bij de 
overige gevels ziet u pilasters, dit 
zijn de smallere en kleinere verti-
cale banden. Door het gebruik van 

pilasters, kroonlijst en rondboog-
vensters krijgt de kerk een neo-
classicistische uitstraling. In het 
interieur kunt u onder meer een rijk 
versierde eiken preekstoel uit 1657 
en een Ypma-orgel uit 1871 bekij-
ken. In de toren (met ingesnoerde 
spits) hangt een door Goebel Zael 
gegoten klok uit 1537. 

OA    M    Er zijn foto’s van de 
stad Melun door Michael Ster-
renburg, er is muziek en u kunt de 
toren beklimmen.  

MOlEN DE krIjGSMAN
Noorderdracht 61,  
Oosterblokker
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de molen, in een omgeving met 
veel bomen, nog genoeg wind 
vangen. Dit maakte de nieuwe 
Molen de Krijgsman, met een 
stellinghoogte van 10.40 meter, de 
hoogste molen van Noord-Hol-
land. 

OA    Zie hoe de molenaar werkt. 
Er zijn versgebakken broden te 
koop en u kunt een kopje koffie of 
thee gebruiken. 

Monumenten aan de linten
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HISTOrISCHE frUIT-
kWEkErIj MET TUIN-
DErSSCHOOrSTEEN
Koewijzend 4, Blokker

  Aan Koewijzend 4 vindt u één 
van de laatste fruitkwekerijen 
waar u nog een compleet beeld 
krijgen van een historische fruit-
kwekerij. De schoorsteen stond 
aan de Kolenbergstraat en is in 
2014 naar dit perceel verplaatst.  
De schoorsteen dateert van 1929-
1930 en is circa 18.5 meter hoog. 
Het ketelhuis is van 1943. Op het 
erf staan bijzondere kniekassen uit 
de jaren ’20 van de vorige eeuw. In 

één daarvan wordt nog steeds de 
Aliante-druif geteeld. De bewaar-
schuur voor appelen is gebouwd 
in 1938 en de tuinderswoning 
kwam tot stand in 1930. In de voor-
tuin ziet u een beschermde hoog-
stamboom, een blonde goudreinet 
‘Boskoop’.  

OA   Lunch in de kas
Aanvang:  12:00 
Opgeven via:   
info@beleefdegeschiedenis.nl 
Kosten: volw. € 7,50 kinderen € 5,-.
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DE NADOrST
Westerblokker 171, Blokker

SINT MICHAElkErk - Westerblokker 44

48

  De voormalige rooms katholieke St. Mi-
chaelkerk werd gebouwd in 1852-1853 naar 
een ontwerp van de bekende architect Theo 
Molkenboer. De kerk werd ontworpen met 
neo-romaanse halfronde ramen, met pinakels 
op de hoeken en met een neogotische toren 
op een vierkant grondplan. De kerk raakte in 
de jaren ’70 van de 20e eeuw buiten gebruik. 
Het gebouw raakte zodanig in verval dat het 
zelfs zijn toren en de pinakels verloor. De kerk 
is in gebruik geweest als tapijtwinkel en kreeg 
toen de bijnaam de ‘tapijtkerk’. In 2013 werd 
de kerk aangekocht door Stichting Stadsher-
stel Hoorn. In 2014 werden de spitstoren en de 
pinakels in oude luister hersteld en in 2018 is de 

  De meest voorkomende boer-
derij in Noord-Holland is de stolp. 
Het piramidevormige dak siert 
overal de horizon in onze provin-
cie. Veel stolpen worden be-
schermd middels een monumen-
tenstatus. Boerderij De Nadorst 
is een stolp van het West-Friese 
type van omstreeks 1880. Bij de 
West-Friese stolp zitten de dars-
deuren in de voorgevel. Boer en 
knechten reden door deze hoge 
staldeuren de grote wagens, 
volgeladen met hooi, naar binnen. 

De naam De Nadorst herinnert 
aan de uitspanning de op de 
hoek van de Westerblokker en de 
Holenweg. Dit was eeuwenlang 
het klassieke eindpunt van de 
zondagmiddagwandelingen van 
de inwoners van Hoorn. In 1954 is 
de oude Nadorst gesloopt voor 
de aanleg van de Provinciale 
Weg. Ook de huidige Nadorst is 
een café-restaurant. 

Monumenten aan de linten

kerk ingericht met kantoorunits. Het 
Hoornse bureau TPAHG archi-
tecten ontwierp een vrijstaande 
inbouw die ruimte biedt aan 
meerdere kantoorunits. De inbouw 
is transparant vormgegeven en 
volgt de basisstructuur van de kerk. 
Zo worden de sfeer, ruimtelijkheid en 
lichtinval die dit monument zo bijzonder 
maken, gerespecteerd.
Tot het beschermde monument behoren ook 
enkele onderdelen op het kerkhof. Hier ziet u 
bijvoorbeeld een hardstenen kruis uit 1919 en 
een bijbehorend priestergraf uit 1917-1919. Dit 
ensemble staat op de middenas van de be-

graafplaats. Onder de zerk 
bevindt zich een grafkelder 
die aangelegd werd toen het 

kerkhof vergroot werd in 1917. De 
treur-es achter het kruis werd ge-

plant in het tweede kwart van de 
twintigste eeuw en is een beschermde 

monumentale boom. Let u tot slot nog op het 
Heilig Hartbeeld uit 1922 en op het prachtige 
smeedijzeren hek met gedraaide spijlen en 
florale- en krulmotieven. Het is hier in 1966 
naartoe verplaatst en biedt toegang tot de 
begraafplaats. 

47

MONUMENTAlE BEUk
Westerblokker 125

  De Westerblokker is een lint 
in een voormalig fruitteelt 
en glastuinbouw gebied. 
Pas in de 20e eeuw kwa-
men de linten (deels) in de 
bebouwde kom te liggen, 
doordat er steeds meer tus-
senpercelen gevuld raakten met 
nieuwe woningen. Daarvoor was 
het een landelijk gebied en naast 
de tuinders trof je hier veeteelt-
bedrijven aan. Deze voormalige 
boerderij genaamd Westerhout is 
daar een prachtig voorbeeld van. 

In de voor-
tuin staat 

een prach-
tige monumen-

tale bruine beuk. 
Deze boom is ruim 200 jaar oud en 
is aangewezen als gemeentelijk 
monument. Met een stamomtrek 
van ruim zeven meter is het de 
dikste bruine beuk in Noord-Hol-
land.  
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gebruik geweest als 
tapijtwinkel en kreeg  
toen de bijnaam de 
‘tapijtkerk’.
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Het eerste poortje van deze wandeling vormt 
de ingang tot het Claes Stapelhofje  14  aan 
het Munnickenveld. Het poortje kwam tot 
stand in de 17e eeuw en kent een bewogen 
geschiedenis. Aanvankelijk stond het aan 
de Kruisstraat, waar het toegang gaf tot de 
Latijnse School. In 1938 is het poortje gede-
monteerd en werd het in delen opgeslagen 
in het Westfries Museum. In 1952 werd het 
herbouwd als toegangspoort voor het Claes 
Stapelhofje. Het is gemaakt van Bentheimer 
zandsteen en heeft een geblokte opbouw. In 
de sluitsteen ziet u een leeuwenkopje en in 
het gebroken fronton het wapen van Hoorn in 
een ovaal schild. 
U steekt het water over en wandelt via het 
Koepoortsplein de Achterstraat in. In het 
Doelengebouw  23  huisde onder andere het 
Sint Sebastiaansgilde. Er werd op het achter-
gelegen Doelenveld geoefend door de hand- 
en voetboogschutters. In de gevel van het 
gebouw ziet u het prachtige Doelenpoortje. 
Dit poortje is van 1615. In het gebroken fronton 
staat op een voetstuk Sint Sebastiaan, de 

heilige waarnaar het Sint Sebastiaansgilde 
vernoemd is. Hij is doorzeefd door pijlen en 
vastgebonden aan een boom. Aan weerszij-
den knielen twee schutters, de boog nog in de 
aanslag. 
U loopt rechtdoor naar Korte Achterstraat 4, 
het Burgerweeshuis.  20  . In de gevel ziet u het 
prachtig gerestaureerde weeshuispoortje. Het 
bouwjaar van het poortje is niet geheel zeker, 
waarschijnlijk 1729 en de herkomst van de jaar-
talsteen met 1620 is dan ook een raadsel. We 
vermoeden dat het een foutje van een eerdere 
restauratie is. Ook dit poortje is gemaakt van 
natuursteen. De schachten en pilasters zijn 
versierd met bloem- en fruitslingers en aan 
weerszijden van de eenhoorn staan een wees-
meisje met een boek en een weesjongen met 
een brood. 
U loopt rechtdoor richting Nieuwstraat en gaat 
bij Nieuwstraat 20 het poortje door. Dit poortje 
gaf toegang tot de gebouwen van het Sint 
Geertenklooster, die op de plek van het huidige 
Nieuwstraat 18 stonden. De Wisselstraat, die 
onder het poortje doorloopt, was oorspronke-

lijk een pad over het kloosterterrein. 
Op het voormalige kloosterterrein treft u de 
poortjes van het Oude Vrouwenhuis. De eerste 
is gebouwd in 1606 en staat aan de Wissel-
straat. Het bevat een nieuwe gevelsteen uit 
1994 naar ontwerp van Carolus Diederich. Het 
tweede poortje staat in de kloostergang en is 
voorzien van het wapen van Hoorn. Het Oude 
Vrouwen poortje staat aan het Kerkplein, 
de voormalige hoofdingang van het Oude 
Vrouwenhuis. De poort is in 1610 gebouwd en 
bestaat geheel uit natuursteen. Bovenop de 
poort ziet u een gebogen fronton met het wa-
pen van Hoorn. Aan weerszijden zitten twee 
goed geklede vrouwen, vermoedelijk de regen-
tessen van het Oude Vrouwenhuis. 
U staat op het Kerkplein en rechts van het 
Oude Vrouwenpoortje is het admiraliteit-
spoortje uit 1607. Dit gaf aanvankelijk toegang 
tot de gebouwen van de admiraliteit. De admi-
raliteit was verantwoordelijk voor de organi-
satie van de zeevloot of zeemacht. De letters 
P.P.P. staan voor Pugno Pro Patria; Ik strijd voor 
het vaderland en hebben natuurlijk alles te 
maken met de oorspronkelijke eigenaar. 
U loopt over het Kerkplein richting de Roode 
Steen. Rechts van Roode Steen 15  4  ziet u het 
laatste poortje van deze route. Het werd in 1871 
in opdracht van burgemeester Willem de Vicq 
gebouwd. Het was namelijk zijn wens om een 
doorgang naar zijn tuin te creëren en om dit te 
realiseren werd het naburige pand gesloopt. 
Het poortje is rijk gedecoreerd met siermetsel-
werk en past daarmee goed in de tijdsgeest 
van de 19e eeuw.   

ONDEr DE pOOrTjES DOOr
De één prominent aanwezig en rijk gedecoreerd, de andere 
eenvoudig en onopvallend. Vaak toegang biedend tot een 
hofje of een prachtige tuin. Een overgang van openbaar 
naar privé, van bekend naar onbekend. Ze spreken tot de 
verbeelding, je wilt er onderdoor lopen, ontdekken wat er aan 
de andere kant is. Dit jaar daarom speciale aandacht voor de 
poortjes van Hoorn in deze poortjeswandeling.  

Het Admiraliteitspoort Het Kloosterpoort

Het Burgermeesterspoortje

Poortjes... ze spreken tot de 
verbeelding, je wilt er onderdoor 
lopen, ontdekken wat er aan de 
andere kant is. 
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Zwaag en Blokker
De dorpen Zwaag en Blokker maken 
sinds 1979 deel uit van de gemeente 
Hoorn. De oorsprong van deze lintdor-
pen gaat terug tot de twaalfde eeuw, 
daarmee zijn ze ouder dan Hoorn zelf. 
Langs de linten staan stolpboerderijen 
en voormalige tuinderswoningen. Zij 
houden de herinnering aan het rijke 
agrarische verleden levend. In Zwaag 
staat ook de oudste kerk binnen de ge-
meente Hoorn, de Hervormde kerk aan 
de Kerkelaan.  

De kleine nederzetting groeide uit tot een re-
gionaal centrum en in 1356 werden aan Hoorn 
stadsrechten verleend. Het stadsrecht bete-
kende dat het bestuur belasting kon innen, 
zelf recht mocht spreken en haar stad zelf 
mocht besturen. Onder meer door de handel 
op de Oostzee werd Hoorn een bloeiende 
havenstad. Uit de Oostzeelanden impor-
teerden we graan, huiden, hout en andere 
bouwmaterialen. Uit de Franse en Portugese 
havens haalden we wijn en zout. Er werden 
ook goederen geëxporteerd. De vele boeren 
die in de dorpen rondom Hoorn woonden, 
produceerden veel zuivelproducten. De kaas, 
boter en andere landbouwproducten werden 
naar alle uithoeken van de wereld verhan-
deld. De handel en de vele scheepswerven 
brachten rijkdom en Hoorn groeide uit tot een 
stad van belang. 

In 1573 werd Hoorn zetel van de Gecom-
mitteerde Raden van West-Friesland en het 
Noorderkwartier. Daarmee was zij de hoofd-
stad geworden van Holland boven het IJ. Het 
Statencollege, nu Westfries Museum, werd in 
1632 vergaderplaats en de Gecommitteerde 

Raden hadden een eigen logement aan de 
Nieuwstraat, het Statenlogement. De 17e eeuw 
is met recht een Gouden Eeuw geweest voor 
Hoorn. Er kwam in onze stad een Kamer van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie en ook 
de West Indische Compagnie en de Noordse 
Compagnie waren in Hoorn gevestigd. Het 
betekende een enorme impuls voor de econo-
mie. Pakhuizen verschenen aan bijvoorbeeld 
Onder de Boompjes en de Vollerswaal en aan 
de oostzijde van de Binnenluiendijk werd de 
scheepswerf van de VOC aangelegd. Naar 
aanleiding van de groeiende welvaart werd 
de stad aan de noord- en oostzijde uitge-
breid. Er kwamen nieuwe scheepswerven, een 
uitbreiding van de haven en er werden talloze 
nieuwe huizen gebouwd. Met de aanleg van 
het Oostereiland en het Visserseiland halver-
wege de zeventiende eeuw bereikte de bin-
nenstad zijn huidige omvang. De ongekende 
welvaart van de Gouden Eeuw heeft haar 
stempel gedrukt op het straatbeeld, in deze 
tijd is Hoorn uitgegroeid tot de prachtige stad 
zoals we die nog steeds kennen.  

Aan het einde van de zeventiende eeuw kwam 

er een eind aan de Gouden Eeuw voor Hoorn. 
De havens raakten verzand en de handels-
schepen voeren door naar Amsterdam en 
de Zaanstreek. Dieptepunt was de Franse 
tijd (1795-1813), toen Franse troepen in Hoorn 
gelegerd waren. Het Admiraliteitscollege, de 
Gecommitteerde Raden en de VOC werden 
opgeheven en de buitenlandse handel kwam 
grotendeels stil te liggen. Leegloop en ver-
val waren het gevolg. Het eens zo welvarend 
Hoorn verviel tot een slapend stadje. 

In de 19e eeuw bloeide Hoorn weer op. De 
fruit- en groenteteelt in West-Friesland brach-
ten welvaart. Daarnaast gaven de veemarkt 
en kaasmarkt in het centrum van Hoorn een 
impuls aan de plaatselijke economie. De vele 
kaaspakhuizen in de binnenstad herinneren 
hier nog aan. Ook werd Hoorn garnizoensstad 
en een belangrijk spoorwegknooppunt. Stads-
uitbreiding was wederom het logische ge-
volg van de economische bloei. Hoorn-Noord 
en het Venenlaankwartier waren de eerste 
uitbreidingen. 

In de tweede helft van de 20e eeuw was 
Hoorn centrumstad voor West-Friesland. Zij 
vervulde op allerlei gebieden, zoals onderwijs, 
detailhandel en zorg een centrumfunctie. De 
winkelstraten in de binnenstad groeiden en 
de industrieterreinen aan de Van Aalstweg, 
Holenweg en Hoorn 80 werden aangelegd. In 
de jaren zestig kreeg Hoorn van het Rijk de op-
dracht het overvolle Amsterdam te ontlasten. 
De nieuwe woonwijken Grote Waal, Risdam en 
de Kersenboogerd werden gerealiseerd, de 

HOOrN, TOEN EN NU
Hoorn ontstond rond 1275 nabij een sluis in de toenmalige Zeedijk, de plek  
waar nu de Roode Steen ligt. Dit was de plek waar de rivier de Gouw 
uitmondde in de Zuiderzee. De waterwegen maakten vervoer van goederen 
mogelijk en in de natuurlijke baai konden schepen voor anker gaan. Door de 
gunstige ligging ontstond er een kleine handelsplaats. 

bouwwerkzaamheden aan deze grote wijken 
zouden tot aan de jaren ’90 duren. Hierna werd 
gestart met de bouw van Bangert en Ooster-
polder, de meest recente uitbreidingswijk van 
Hoorn. In 1970 telde de stad  circa 18.500 inwo-
ners, nu zijn het er bijna 72.000. 

Uit de rijke historie is veel bewaard gebleven. 
De gemeente Hoorn telt 816 monumenten en is 
daarmee een grote monumentenstad. De ge-
hele binnenstad is een door het Rijk beschermd 
stadsgezicht. Tijdens Open Monumentendag 
is een selectie van deze prachtige gebouwen 
opengesteld. 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw rondreis 
door historisch Hoorn. 

De ongekende 
welvaart van de 
Gouden Eeuw 
heeft haar stempel 
gedrukt op het 
straatbeeld.

Zicht op het Oostereiland.    
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De meeste bouwmaterialen waren niet in 
eigen land verkrijgbaar. Alleen klei, toegepast 
voor baksteen, straatstenen, plavuizen en 
dakpannen, was in ons land voldoende aan-
wezig. Deze materialen werden hoofdzakelijk 
in eigen land geproduceerd. 

Hout, het meest toegepaste bouwmateriaal, 
kwam slechts voor een klein gedeelte uit ei-
gen land. Voor de bouw van huizen, pakhui-
zen maar ook voor schepen was eikenhout tot 
in de 17e eeuw de meest gebruikte houtsoort. 
Het is hard, goed te bewerken en duurzaam. 
Eikenhout werd per schip aangevoerd uit de 
landen rond de Oostzee, zoals Polen, Finland 
en Zweden. Maar ook uit Noord-Duitsland 
kwam goed eikenhout, dat werd in grote 
hoeveelheden, bijeengebonden tot grote 
vlotten, over de rivieren getransporteerd en 
via Hamburg per schip verder vervoerd. Later, 
toen het eikenhout steeds moeilijker verkrijg-
baar werd omdat het opraakte, werden ook 
grenen- en vurenhout toegepast. Grenen en 
vuren zijn naaldhoutsoorten  en hebben als 
nadeel dat ze minder sterk en duurzaam zijn. 

Natuursteen werd eveneens vanuit het bui-
tenland aangevoerd. Op de Hoornse mo-

numenten is veel natuursteen toegepast. De 
gevels van de Waag en het Westfries Museum 
zijn met hardsteen bekleed en op de daken 
van de Waag en van vele kerken liggen leien. 
Tot slot noem ik het Foreestenhuis, waarvan de 
gevel met Bentheimer zandsteen bekleed is. 
Alles werd vanuit het buitenland aangevoerd. 
Zandsteen kwam veel uit Duitsland en België. 
Leien kwamen uit Duitsland (Eifel), uit Engeland 
of Frankrijk. Marmer kwam van ver, veelal uit 
Italië. Het werd toegepast op de vloeren en als 
lambrisering langs wanden in rijke huizen. Gra-
niet kwam uit Noorwegen en Zweden.  Hard-
steen, ook wel Namensche of Ecosijnse steen 
genoemd, is bij uitstek geschikt voor dorpels, 
stoepen, vloertegels en grafstenen. Hardsteen 
is de meest toegepaste natuursteensoort en 
kwam o.a. uit Henegouwen, De kinderkopjes 
(in Zuid-Nederland en België spreekt men over 
‘kasseien’), zoals de bestrating van de Roode 
Steen, gemaakt van Porfier, is afkomstig uit 
België. Het basalt, waarmee de voormalige 
Zuiderzeedijk is beschermd, kwam uit de Duitse 
Eifelgebergte. 

Metalen zoals ijzer en staal, zink en lood zijn 
een onmisbaar onderdeel in de bouw, maar 
ook deze metaalsoorten waren in eigen land 

niet of nauwelijks aanwezig. De smeedijzer 
stoeppalen en hekken, de balk- en gevelankers, 
de ijzeren spijkers, de zinken of loden dakbe-
dekkingen, goten en hemelwaterafvoeren, de 
bronzen luidklokken, het zijn allemaal pro-
ducten waarvoor de grondstof vanuit andere 
landen moest worden aangevoerd. IJzer uit 

onder meer België, Frankrijk, Duitsland, Zweden 
of Engeland. Zink en koper uit België, Polen en 
Engeland. Lood, toegepast als dakbedekking, 
gootbekleding of waterleiding kwam vooral uit 
België, Duitsland, Oostenrijk en Engeland. 

Voor de bouw en inrichting van onze monu-
mentale stad waren we afhankelijk van de im-
port van bouwmaterialen uit heel Europa. Dat 
importeren ging niet altijd zonder slag of stoot. 
Het maakte bouwen kostbaar en er waren veel 
tolheffingen en oorlogsconflicten. Maar wel-
licht  vormden de wederzijdse economische 
belangen toen al de basis voor een uiteindelijk 
Verenigd Europa.   

door Joost Buchner

BOUWMATErIAlEN UIT EUrOpA 
Het thema Europa van Open Monumentendag 2018 geeft 
aanleiding om de materiaalhandel in de bouw nader te belichten. 
In de monumenten van Hoorn treffen we een verzameling van 
materialen uit alle hoeken van Europa aan. 

De slag op de Zuiderzee 
Van buiten Europa:  De prachtige schil-
derijlijst van het schilderij ‘De slag op de 
Zuiderzee’, aanwezig in het Statenlo-
gement  is gemaakt van een tropische 
hardhoutsoort, mogelijk ebbenhout.  
Deze zeer kostbare houtsoort werd 
onder andere uit Ceylon meegebracht 
door de schepen van de VOC. Tijdens 
Open Monumentendag is het Statenlo-
gement opengesteld. 

In de Grote Kerk hangt 
een carillon met bron-

zen klokken. Deze zijn te 
bezichtigen tijdens Open 

Monumentendag.

De kap van de Ceciliakapel uit 1475 is een  voorbeeld van 
de toepassing van eikenhout De kap is nog grotendeels 

in originele staat. Het hout heeft de tijd (vijf en een halve 
eeuw) dus goed doorstaan.

FOTO: RCE

De zeegevel van de Hoofdtoren werd 
gemaakt van Gobertangerzandsteen 

en was door zijn witte kleur al vanaf 
het open water te zien.

Voor de bouw van onze 
monumentale stad waren 
we afhankelijk van de 
import van bouwmaterialen 
uit heel Europa. 
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GrATIS MEE
 MET HESSEl SNOEk
Ontdek de scheepswrakken op  
de bodem van het Markermeer

Op het archeologisch onderzoeksschip de 
Hessel Snoek wordt de bodem van het Mar-
kermeer onderzocht. Op Open Monumenten-
dag zijn er vaartochten over het Markermeer 
voor publiek. 

Afvaarten ieder heel uur tussen  
11:00 en 16:00 uur. 

Deelname gratis 
Vertrekpunt op het Oostereiland, tegenover 

Brasserie Oostereiland. 
Let op deze activiteit is afhankelijk van 

het weer en gaat niet door bij 
windkracht >5 .  

slot Loevestein st. Michaelskerk Blokker

Westfries Museum Hoorn Roode Steen 15

Grote Oost 53 Hoorn

T P A
H G

a r c h i t e c t e n

T P A
H G

a r c h i t e c t e n

TPAHG architecten 
restaureert, herbestemt en bouwt nieuw.
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www.hooijbergbv.nl
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Hoewel niet meer zichtbaar, was 
het Jeudje oorspronkelijk deel 
van de verdedigingswal uit 1508. 
“Jeudje”verwijst naar de Sefar-
dische joden, die uit Spanje en 
Portugal o.a. naar de Noordelijke 
Nederlanden gevlucht waren. 

U loopt richting het kruispunt. U 
gaat op het kruispunt links de Pak-
huisstraat in. Op nummer 10 is het 
Speelgoedmuseum  25  . De lange 
gevel rechts was deel van het 
pakhuis van de Verenigde Oos-
tIndische Compagnie, die zijn geld 
verdiende met de internationale 
handel. U slaat rechtsaf naar On-
der de Boompjes. Op nummer 22 is 
Vereniging Oud Hoorn gevestigd 
in een voormalig pakhuis van de 
VOC  24  . 

U loopt verder langs het water.  
Achter de huizen was ooit het 
oefenterrein van de schutterij. Bij 
de kruising slaat u rechtsaf de 
Achterstraat in. Ook hier ziet u 
nog gebouwen van de schutte  

invloed had op de architectuur 
met zeegod Poseidon, zijn drie-
tand, gemalin Amphytrite en dol-
fijn op de gevel. Op het plein links 
ziet u de Grote Kerk uit 1883  6  , 
oorspronkelijk stond hier al een 
middeleeuwse kerk. 

U loopt rechtdoor de Kerkstraat in. 
Op nummer 9 staat het geboorte-
huis van Adriaan de Jonghe, beter 
bekend als Hadrianus Junius, een 
geleerde Europeaan avant la let-
tre. De bewoner van Huis Verloren   

5   (Kerkstraat 10), Lucas Merens, 
handelde echter in vee met de on-
afhankelijkeVerenigde Staten. 

Het plein, de Roode Steen, huisde 
de belangrijke gebouwen van de 
stad, zoals het Statencollege uit 
1632  3  en de Waag  1  uit 1609. 
Het Statencollege is aanvanke-
lijk tot stand gekomen als verga-
dergebouw van de Staten van 
Holland. 

Vanaf de Roode Steen slaat u het 
Grote Oost in. In het eerste stuk 
van deze straat woonden families 
met de voornaamste handelscon-
necties in Europa. Op nummer 2 
woonde familie Keyser die meer-
dere burgemeesters leverde, op 
nummer 6 woonden families Van 
Foreest en Van Akerlaken. Op 

Het mooie poortje werd in 1615 
gebeeldhouwd door Jeremias 
Sutel van Northeim, dat door de 
bouwer van het schuttersgebouw 
vanwege zijn handelscontacten 
in Duitsland daar ongezien werd 
besteld. 

Aan het eind van de straat, op 
het Koepoortsplein, gaat u links 
het smalle ‘Kippebruggetjeʼ over 
en dan meteen rechts brugge-
tje over de Munnickenveld in. U 
houdt rechts aan en komt langs 
het Claes Stapelshofje  14  , een 
voorbeeld dat Europese handel 
ook verkeerd kon gaan. Het hofje 
werd in 1682 namelijk gesticht door 
drie burgers-met-geld, maar was 
na dertig jaar al failliet omdat het 
geld in de handel was verloren. De 
houten gevelsteen in het voorhuis 
heeft een bijbelse voorstelling: 
Judith en Holofernus. 

Aan het eind van de straat ziet 
u het 17e eeuws ouden-van-da-
gen-tehuis, Sint Pietershof  16  .  

de gevel de deugden Constantia 
(Standvastigheid) en Prudentia 
(voorzichtigheid). Op nummer 43 
staat het Foreestenhuis  31  uit 
1724. Het huis op nummer 53 heeft 
geschilderd behang van de 18e 
eeuwse Vaderlandsche Maat-
schappij te Hoorn.

U slaat voor de Oosterkerk 
rechtsaf de Oosterkerksteeg in 
en daarna rechtsaf de Gedempte 
Appelhaven in. Bij het kruispunt 
gaat u linksaf de Korenmarkt op. 
U steekt de Engeltjesbrug over 
de Bierkade op. Op Bierkade 10 
staat een klein 17e eeuws huisje  33  
waarbij de goot aan de voorge-
vel uitliep op een waterput. Deze 
bijzondere goot is nog behouden 
gebleven. 

U gaat naast dit huisje de Knip-
boogsteeg in en slaat dan linksaf 
het Venidse op, vernoemd naar 
Venetië. U gaat terug de Engel-
tjesbrug over en meteen rechtsaf. 
Het grote pakhuis (16e eeuw) op 
Korenmarkt 10 was een graanop-
slagplaats. De handel in graan en 
andere goederen uit de Oostzee 
in de vijftiende en zestiende eeuw 
werd ook wel de moedernegotie 
of ‘moeder aller handel’ genoemd . 
Nummer 3 heeft twee gevelstenen 
met een griffioen. U gaat rechts 

de brug over en slaat linksaf de 
Veermanskade op. Nummer 15 
heeft een gevelsteen van een koe 
en verwijst naar schipper Bonte-
koe die een beroemd scheepsjour-
naalschreef. Bij nummer 6 staat 
op de gevelsteen 'int wapen van 
Ienuweʼ ofwel Genua, waar o.a. 
wijn werd gehaald. De Hoofdtoren 
met het Houten Hoofd  35  was de 
uitvalshaven van Hoorn, sche-
pen die tegen de wind in moesten 
uitvaren werden met kabels een 
stukje de zee in gesleept. Rechts 
de Italiaanse Zeedijk was eerst 
een zeedijk, maar vanaf 1647 
werden kavels uitgegeven voor 
bebouwing. 

U gaat de brug over naar het 
Oostereiland  37  . De gebouwen 
op het Oostereiland hebben veel 
verschillende functies gehad. 
Het complex werd aanvankelijk 
gebouwd als handelshuis, daarna 
was het Huis van Correctie, dan 
Bedelaarsgesticht, daarna een 
gewone gevangenis en als laatste 
asielzoekerscentrum. Aan het 
einde van het eiland is het Cen-
trum Varend Erfgoed  38  . Van-
daag ligt ook de Halve Maen  39  in 
de havens, een prachtige replica 
van een VOC schip.  

U gaat linksaf. Om de hoek van de 
straat ziet u de imposante voorge-
vel uit1692. 

U steekt de brede kruising over 
en gaat rechtdoor de Ramen in, 
genoemd naar de rekken waar de 
wollen lakens werden gedroogd. 
De kerk rechts was de Doopsge-
zinde kerk  17  . Honderd meter 
verderop staat de Lutherse kerk   
18  uit 1768. 

U gaat nu linksaf de Nieuwsteeg 
in. Het hele bouwblok rechts was 
een middeleeuws kloostercom-
plex. Zo’n twintig meter voor het 
einde van de straat leidt een trap 
naar de zij-ingang van het Sta-
tenlogement  19  , onderdeel van 
het toenmalige klooster. Neem 
een kijkje in de oude kloostertuin, 
de dakconstruc¬tie en de eetzaal 
voor de Statenvergadering uit 1788 
van architect Leendert Viervant. 
U gaat via de hoofdingang naar 
buiten. De gevel van het gebouw 
is een van de hoogtepunten van 
de Renaissance in Hoorn, volledig 
vormgegeven volgens de mo-
derne Europese architectuur van 
die tijd. 

U gaat rechtsaf de Nieuwstraat 
in. Nummer 17 laat zien dat de 
Griekse mythologie ooit zeer grote 

WANDElEN: 
EUrOpA IN HOOrN

Dit jaar loopt de wandelroute langs panden met het thema 
Europa. U start bij de parkeergarage het Jeudje en u eindigt bij 
Centrum Varend Erfgoed op het Oostereiland.
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Stadsherstel Hoorn: met het oog op de stad van morgen!
Gebouwen vertellen veel over de geschiedenis, culturele 
ontwikkelingen en mensen van een stad. Daarom spant 
Stichting Stadsherstel Hoorn zich in om het gebouwde 
erfgoed zoveel mogelijk te bewaren. Want het is dit 
erfgoed dat onze stad Hoorn zo bijzonder maakt! 
Sinds 1972 zijn wij actief met het aankopen en restaureren 
van panden die van historisch belang zijn of een beeld-
bepalende waarde hebben. Inmiddels hebben wij ruim  
50 projecten in de gemeente Hoorn gerestaureerd  

of gerenoveerd. Onze laatste projecten zijn Schoolsteeg  
1 en 3 in Hoorn en de Michaelkerk in Blokker.  
En wij zijn nog lang niet klaar, want ook in de toekomst 
gaan wij door met ons team van enthousiaste vrijwilligers!

www.stadsherstelhoorn.nl    
info@stadsherstelhoorn.nl

met 
dank 
aan


