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Heden en verleden zijn in Hoorn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De talrijke monumenten vertellen ons het verhaal van vroeger.
Ook dit jaar kan iedereen tijdens Open Monumentendag Hoorn weer de cultuurhistorie
beleven. Door het bezoeken van opengestelde monumenten en door mee te doen aan
georganiseerde activiteiten in onze mooie
gemeente.
Het thema van dit jaar ‘Iconen en symbolen’
vormt een verbinding van ons gebouwde erfgoed in onze stad en dorpen. De binnenstad
van Hoorn en de linten van Blokker en Zwaag
hebben elk een eigen identiteit en hun eigen
iconen. Wat dacht u van de Hoofdtoren, van
de herbouwde tuindersschoorsteen aan de
Koewijzend of van de monumentale stolpen?
Allemaal beeldbepalende bouwwerken die de
historie van onze gemeente vertellen.
Het programma van Open Monumentendag Hoorn is aantrekkelijk voor jong en oud. Historische panden, muziek, kunst, een klassendag voor scholen, fietstochten, rondritten door
Zwaag en Blokker in historische bussen, Hoorn vanaf het water met de watertaxi, verhalenkamers over de mens en het gebouw. Ons eerste archeologisch monument achter het Sint
Jansgasthuis biedt zelfs een blik op Hoorn onder de grond. Kortom bijna te veel om op te
noemen, Hoorn op zijn best!
De stichting Open Monumentendag Hoorn heeft samen met de gemeente Hoorn, de
meewerkende monumenteneigenaren en alle vrijwilligers ook dit jaar weer een prachtig
programma samengesteld. Mijn grote dank voor alle betrokkenen.
De verbinding van ons erfgoed, kunst en cultuur en stadspromotie komt op Open Monumentendag volledig tot zijn recht. Laten we er van genieten!
Ik wens iedereen een mooie dag in Hoorn.

Met vriendelijke groet,
Judith de Jong
Wethouder Erfgoed en Monumenten
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Programma Open Monumenten Dag

I OPENGESTELDE MONUMENTEN EN OBJECTEN
Buiten de binnenstad
Nr.

Adres

Monument/object

1

Berkhouterweg 26

Joodse Begraafplaats

Activiteit

2

Drieboomlaan/Holenweg

RK Begraafplaats

3

Kerkelaan 8/ Dorpsstraat, Zwaag

Hervormde Kerk

Muziek

4
Koewijzend 4, Blokker
		

Historische fruitkwekerij
met tuindersschoorsteen

5

Noorderdracht 61, Blokker

Molen de Krijgsman

6

Pastoor Nuijenstraat 2, Zwaag

Lourdeskapel

7

Veilingweg 1, Blokker

Veiling Op Hoop van Zegen

8

Westerblokker 44, Blokker

St.-Michaëlkerk

9

Westerblokker 105, Blokker

Hervormde kerk

Demonstratie

Binnenstad
Nr.

Adres

Monument/object

Activiteit

12
Achterom 15, 17
		

Sint-Jozefhuis en museum
Kaap Hoorn-vaarders

13

Achterom 19

Sint Jozefschool

14

Achterstraat 2

Doelengebouw

15

Bierkade 10

Woonhuis 16e eeuw

16

Binnenluiendijk 2

Kamer WIC/ Vrijmetselaarsloge

17

Binnenluiendijk 3-4

Woon- en pakhuis

Verhalenkamer

18

Breed 22/24

Blokkerpanden

Kunst en presentatie

19

Breed 12

Pand 12

Muziek

20

Dal 3

Timmermansgildehuis

10
Westerblokker 125, Blokker
		

Boerderij Westerhout
en monumentale bruine beuk

21

Dal 9

Sint Pietershof

11

De Nadorst

22

Van Dedemstraat 8

Museumstoomtram

23

Glop

Overkluisde waterloop

24

Gouw 7

Herenhuis met tuin

Westerblokker 171, Blokker
22

37
20

21
14

19

18

45
24
44

40 43

36
38

35
39

26
13
12

23
25

33
34

48
47
49
46 27

32
50
28

29

30

16 17

15

31

41

Presentatie

25
Grote Noord 15
		

St. Cyriacus- en Franciscuskerk
of Koepelkerk

26

Grote Noord 31

Lunchroom De Vier Jaargetijden

27

Grote Oost 6

Waterschapshuis

28

Grote Oost 43

Foreestenhuis

29

Grote Oost 47/Schoolsteeg 1-3

Winkelpand

Muziek

Muziek/rondleiding/presentatie

30
Grote Oost 58, 60
		

Ooster- of Sint-Anthoniskerk
en Claes Joesthuys

Muziek

31

Hoofd 2

Hoofdtoren en Houten Hoofd

32

Kerkplein

Grote Kerk

33

Kerkplein 39

Sint-Jansgasthuis

34

Kerkstraat 10

Huis Verloren

35

Korte Achterstraat 2A

Mariakapel

36

Korte Achterstraat/Weeshuistuin

Mariaklooster/Burgerweeshuis

37

Munnickenveld 21

Claes Stapelshofje

38

Nieuwstraat 23/Nieuwsteeg

Statenlogement

39

Nieuwstraat, Wisselstraat, Kerkplein

Vijf poortjes

40

Onder de Boompjes 24 / Pakhuisstraat VOC-pakhuizen

Muziek

Verhalenkamer

41

Oostereiland

Admiraliteitsgebouwen/gevangenis

42

Oostereiland, Schuijteskade 22

Centrum Varend Erfgoed

43

Pakhuisstraat 10

Historische speelgoedverzameling

44

Ramen 4

Lutherse kerk

45

Ramen 31 en 31a

Doopsgezinde kerk

46

Roode Steen 1

Westfries Museum

47

Roode Steen 8

Waag

48

Roode Steen 9 en Grote Oost 5

Restaurant Ridderikhoff

49

Roode Steen 15

Gebouw Rozenkruizers

50

Schoolsteeg 7

Water en Vuurhuys

Tentoonstelling
Muziek
Muziek

Activiteit/expositie
Beeldende kunst

		
42
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PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG

OVERZICHT VAN DE VERHALENKAMERS

Programma Open Monumenten Dag

II

OVERZICHT VAN MUZIEKOPTREDENS
Nr.

Waar?

Hoe laat?

Wat?

Westfries Museum

14.00 - 15.00

Hoorns Harmonie Orkest

Nr.

Adres

Naam pand

Tijden

46

14

Achterstraat 2

Doelengebouw

12.30 – 13.15
14.30 – 15.15

32
Grote Kerk
13.00 - 13.30
				

Carillon concert door Frits Reynaert i.s.m. Hoornse 		
Brassband olv Erwin ter Bogt

35

Korte Achterstraat 2A

Mariakapel

13.30 – 14.15
15.30 – 16.15

30
Oosterkerk
regelmatig
				

Openbare repetitie Noordhollands Jeugdorkest
(symfonie orkest)

44

Orgelspel door Rieuwert Blok op het Pieter Müller orgel

Stichting Op Roet organiseert in opdracht van de Gemeente Hoorn zaterdag 10 september
tijdens Open Monumentendag twee verhalenkamers. De verhalen gaan over het verleden, het
heden en de toekomst. Tijdens de verhalenkamers zullen betekenisvolle verhalen en verborgen
geschiedenissen van de monumenten ontsloten worden. Op iedere locatie zullen drie verhalen
vertellers u in maximaal een kwartier per verhaal meenemen over hun bijzondere relatie met het
gebouw. In ieder monument zijn er twee momenten waarop de verhalenkamers starten.
Doelengebouw – Achterstraat 2
Een van de verhalenkamers wordt georganiseerd rondom de rijke geschiedenis van de Doelen in de Achterstraat waar de schutterij, een hotel, een bouwbedrijf (BBN) en nu Stichting
Netwerk hebben gehuisd.
De verhalen vertellers op deze locatie zijn;
12.30 - 12.45 Kees Kok over de geschiedenis van het Doelengebouw/ de schutterij;
12.45 - 13.00 Ineke Helsdingen over het hotel verleden;
13.00 - 13.15 Henk Halsema over het BBN verleden;
14.30 - 14.45 Peter Derix over hoe hotel de Doelen zijn carrière bepaalde;
14.45 - 15.00 medewerker stichting Netwerk over hoe het is om in zo’n gebouw te werken;
15.00 - 15.15 Mystery guest.
Mariakapel – Korte Achterstraat 2A
De andere verhalenkamer vindt plaats bij de Maria Kapel. Van klooster, naar kerk, naar artist
in residence plek.
De verhalen vertellers op deze locatie zijn;
13.30 - 13.45 Joep Neefjes over geschiedenis Achterstraat;
13.45 - 14.00 Hans Bruin over de roerige periode Filmhuis Hoorn;
14.00 - 14.15 Trudi Schrickx over het kloosterleven in Hoorn;
15.30 - 15.45 Jaap Balder over het gereformeerd kerken in Maria Kapel tot 1967;
15.45 - 16.00 Kees Knol over de Mariakapel als poptempel in de jaren 60;
16.00 - 16.15 Mystery guest.

Lutherse kerk

11.00 - 17.00

28
Foreestenhuis
			

14.00 en 15.00 Openbare repetitie Hoorns Kamerkoor
Regelmatig
Orgelspel

25

Koepelkerk

12.00 - 16.00

Orgelspel Maarschalkerweerd orgel

3

NH Kerk Zwaag

11.00 - 17.00

Orgelspel, regelmatig op het L. van Dam orgel

9

NH Kerk Westerblokker, 13.30 - 14.15
Blokker
14.45 - 15.30

Popkoor Absolutely Music

4

Historische fruitkassen 13.00 - 15.00
Blokker

Trekzakmuziek door Mevr. Renée Onstein

OPENINGSLEZING OPEN MONUMENTENDAG HOORN.
Kent u het prachtige verhaal over het familiewapen
van stadhouder Frederik Hendrik op de voorgevel
van het Westfries Museum? Weet u sinds wanneer
de eenhoorn op alle belangrijke gebouwen in de
stad prijkt? En is het standbeeld van Jan Pieterzoon
Coen op de Roode steen nu wel of geen icoon?
Op deze en vele andere interessante vragen gaat Ad Geerdink, directeur van het Westfries
Museum in tijdens de openingslezing van Open Monumentendag 2016, met als titel ‘Icoon,
icoon, een koninkrijk voor een icoon’.
Datum 9 september, aanvang 20.00 uur, lokatie Oosterkerk, entree € 2,50.

OVERZICHT VAN DE OVERIGE ACTIVITEITEN
Vrijdag 9 September
Nr.

Waar?

Hoe laat?

Wat?

Div . locaties
9.00 - 14.00
				

Klassendag; Torenbeklimming en bezoek aan de 		
ondergrondse waterloop.

30
Oosterkerk,
20.00 - 21.30
				
				
				

Openingslezing van Open Monumentendag 2016 door
dhr. Ad Geerdink, directeur Westfries Museum, met
als titel ‘Icoon, icoon, een koninkrijk voor een icoon’.
Aanvang 20.00 uur, entree € 2,50

			
Overzicht zaterdag 10 september >

6

Iconen & symbolen

Iconen & symbolen

7

Programma Open Monumenten Dag

Nr.

Waar?

Hoe laat?

Wat?

Hoorn, Blokker
11.00 – 16.10
en Zwaag.
				

Gratis busdienst met historische bussen door Blokker
en Zwaag Tevens fietsroute door Blokker en Zwaag,
zie pag. 12-22

Historische binnenstad		
				
				
				

Themawandeling Iconen en symbolen door de
historische binnenstad, zie pag. 28
Ontdek de stad vanaf de binnenwateren met
de Watertaxi, zie pag.35

28
Foreestenhuis
11.00 – 17.00
				

Muziek, rondleiding & presentatie over geschiedenis
van het pand

49
Roode Steen 15
10.00 – 17.00
				
				
				

Toekomst van toen. Activiteit over bouwen en 		
architectuur voor kinderen en volwassenen.
Expositie van het Lectorium Rosicrucianum over
de symbolen en iconen die zij gebruiken.

50

Beeldende kunst

Water en Vuurhuys

11.00 – 17.00

23
Overkluisde waterloop 11.00 – 16.30
				
				
				

Daal af naar een historische overkluisde waterloop en
ontdek de ondergrondse geschiedenis van de stad.
Archeologie Hoorn presenteert op locatie onderzoek
en vondsten

42

Stichting Varend
11.00 – 17.00
Erfgoed, Oostereiland
				
				

3D van vroeger – 3D van nu; Hoornse schepen in 3D
en moderne toepassing van bv. 3D tatouage, 3D film.
Foto tentoonstelling van gevelstenen door Esmaralda
van Belle

3

Hervormde kerk
11.00 – 17.00
Zwaag		

Trouwen voor één dag. Let op, voor deze activiteit
wordt een vergoeding gevraagd.

4

Historische fruitkassen 11.00 – 17.00
en schoorsteen		

Trekzakmuziek in de kas en vervoer per
gemotoriseerde lorrie.

8
St.-Michaëlkerk
11.00 – 17.00
				
				
22

Museumstoomtram

Westfriesmuseum
2 3 april
18 september

ROTIUS
meesterschilder van Hoorn
FONDS 21

Tentoonstelling van surrealistische kunst door 		
kunstenaar Marcel de Bruijn en doorlopende 		
presentatie plan herbestemming St. Michaëlkerk.

11.00 - 17.00	Beleef de bijzondere sfeer van dit levende museum
in de museumwerkplaats te Hoorn, dat deze dag op
vertoon van dit boekje gratis toegankelijk is.

TOEKOMST VAN TOEN
MoNUmentaal West-Friesland
Provincie Noord-Holland brengt verleden, heden en toekomst samen deze Open Monumentendag op vijf markante plekken in West-Friesland. Kom naar deze vijf historische iconen om
te ontdekken wat hun functie in het verleden was, en vandaag de dag is. En wat zal de toekomst bieden? Beleef de toekomst van toen! Kijk voor het volledige programma per locatie op
www.toekomstvoortoen.nl.
Provincie Noord-Holland is trots op haar monumenten en hecht veel waarde aan de betekenis
in het verleden, het heden en in de toekomst van deze iconen. De provincie laat daarom graag zien
welke monumenten de afgelopen jaren subsidie hebben ontvangen en hoe deze gebouwen zijn
gerenoveerd, herstemd of verfraaid. In Hoorn heeft de Provincie Noord-Holland in 2014 bijgedragen
aan de restauratie van het pand aan de Roode Steen 15. De restauratie is in het jaar 2015 afgerond.
Klaar voor de toekomst!

kdbv.nl

Programma in de tuin van Roode steen 15
Bouw je eigen droomhuis, kasteel of ander toekomstig monument van lego. Ga samen met bouwmeester Johan aan de slag met funderingen en leer alles over verbindingen. Ook Pretvormer speelt
met structuur en verbindingen in hun ontwerpen. Kom kijken en laat je niet uit het lood slaan. Door
middel van ritme, licht en perspectief is niets wat het lijkt. Staat alles nog wel recht?

Met focus op innovatie en integraal werken, nemen wij van
ontwerp tot realisatie en onderhoud verantwoordelijkheid
voor uw project. Met creativiteit en denkkracht werken wij
steeds naar het beste resultaat.
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Zaterdag 10 September

_ veelzijdige bouwers.

K_Dekker bouw & infra,
gaat voor het beste resultaat

Oudevaart 91, Warmenhuizen
Voor gebruik op coated papier, vlaggendoek en
t: 0226 39 16 29
kleding.als Full colour: C 10 M 15 Y 45 K29 +
zwart
e: info@kdbv.nl _ www.kdbv.nl
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III

DE GESCHIEDENIS VAN ZWAAG

Het dorp Zwaag maakt sinds 1979 deel uit van de gemeente Hoorn. De verbondenheid
van beide plaatsen gaat echter veel verder in de tijd terug. Al in 1406 werd Zwaag door
de graaf van Holland onder het stadsrecht van Hoorn gevoegd. Dit gebeurde op verzoek
van de inwoners van Zwaag zelf omdat zij hierdoor dezelfde voorrechten verkregen als de
inwoners van Hoorn.
Hoorn was van oudsher een handelsplaats met een haven aan de Zuiderzee. Veel inwoners
waren betrokken bij de scheepvaart of werkzaam als ambachtslieden. Het buurdorp Zwaag
was een typische agrarische gemeenschap. De plaats was een van de vele ontginningsnederzettingen in West-Friesland uit de 12de eeuw. Door sloten in het veen te graven werd dit
gebied geschikt gemaakt om agrarisch te gebruiken. De naam Zwaag duikt voor het eerst in
de bronnen in het jaar 1245 op en is een oude Friese naam voor een weidegebied. Dit wijst
erop dat vanaf het allereerste begin van de plaats hier voornamelijk koeien werden geweid.
De boeren vestigden zich aan een ontginningsas midden in het gebied: de huidige Dorpsstraat. Ze woonden in boerderijen op lage terpjes. Op de erven maakten zij eenvoudige waterputten met wanden van veen- en kleiplaggen.
De oudste bewoningsresten die tot nu
toe in Zwaag bij opgravingen zijn aangetroffen, dateren uit circa 1175 tot 1200.
Zwaag is daarmee een stukje ouder dan
Hoorn, waar de bewoning rond 1275
aanving. Van de boerderijen uit deze
vroege periode resteert uiteraard niets
meer. Wel zijn in het landschap de oude
bewoningsas (de Dorpsstraat), de kades
rondom het ontginningsgebied en de
afb. 1
ontginningssloten nog goed te herkennen. De kades vormden de begrenzing
van het dorp en dit zijn nu de Zwaagdijk, de Noorderdracht, het Keern en de Bangert en Koewijzend. Sommige oude huisplaatsen liggen nog altijd als verhoging langs de Dorpsstraat.
Eén gebouw dateert nog van oorsprong uit circa 1200, namelijk de Hervormde Kerk. In de
Middeleeuwen was dit de St. Maartenskerk, gewijd aan de heilige St. Martinus of St. Maarten. In de muren van de kerk is tufsteen verwerkt, een vulkanisch gesteente dat als bouwmateriaal werd toegepast tot ongeveer
afb. 2
1200. Na die tijd ging men baksteen gebruiken. Bij latere bouwwerkzaamheden
is het tufsteen hergebruikt waardoor het
nu nog steeds zichtbaar is. Bijzonder is
dat in de vloer van de kerk diverse roodzandstenen sarcofaagdeksels liggen.
Deze zijn afkomstig uit het Wesergebied
in Duitsland en dateren uit de 11de en
12de eeuw. Op de deksels zijn christelijke, oud-Germaanse en geometrische
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motieven toegepast. We zien op een van de
deksels bijvoorbeeld kromstaffen, die verwijzen naar Christus als Goede Herder. Op een
ander deksel staat een zonnerad, een typisch oud-Germaans symbool. Mogelijk had
dit oude motief een nieuwe christelijke betekenis gekregen als verwijzing naar Christus
als ‘Zon der gerechtigheid’ en ‘Licht der wereld’. Wat de inwoners van Zwaag precies in
de versieringen zagen, weten we niet. Zeker
is wel dat alleen de hoogste sociale lagen
zich een begrafenis in een sarcofaag konden
veroorloven.

afb. 3

Zwaag groeide door de eeuwen heen heel geleidelijk in bevolkingsomvang. Begin 14de eeuw
bestond het dorp uit ongeveer 50 huizen. In de 15de eeuw nam dit aantal toe tot zo’n 70 huizen.
De meeste inwoners waren boer of landarbeider en bezaten slechts enkele koeien. Een enkeling kon zich een veestapel van meer dan 10 koeien veroorloven. In deze tijd ving de eerste
bewoning aan de Zwaagdijk aan. Hier onstond een klein gehucht met de naam Zevenhuis.
In de 17de eeuw, De Gouden Eeuw van Holland, stonden er in Zwaag meer dan 100 huizen. Langs het dorpslint waren stolpboerderijen verschenen. Deze boerderij met zware houtconstructie (het vierkant) en piramidevormig dak is typerend voor dit gebied. Nog altijd staan
aan de Dorpsstraat stolpboerderijen die van oorsprong uit de 17de eeuw dateren. Aan de
Bangert was in die tijd een buurtschap ontstaan met bewoners die in de tuinbouw actief
waren. Al vanaf de 15de eeuw waren hier fruitboomgaarden aanwezig en de naam Bangert
hangt ook samen met een boomgaard. Tuinderswoningen zijn nu nog steeds kenmerkend
voor de Bangert.
Christiaan Schrickx
Afbeeldingen:
1. D
 rie kannen van witbakkend aardewerk uit het
Maasland, gevonden in de sloot van een huisterp op
perceel Dorpsstraat 66 in 2005. De kannen dateren
uit circa 1175-1200 en hebben behoord tot de huisraad van een van de eerste bewoners van Zwaag.
2. E
 en van de sarcofaagdeksels in de Hervormde Kerk
van Zwaag. De deksel is versierd met een zonnerad
en dateert uit de 12de eeuw.
3. Z
 waag Oosteinde, links nr 33, circa 1925. (bron:
Collectie C Schrickx)
4. Hervormde Kerk, Kerkelaan 8 Zwaag
afb. 4
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RONDRIT HISTORISCHE BUSSEN

Tijdens Open Monumentendag 2016 kunt u bij
de halte voor het stoomtram museum gratis instappen in één van de vier historische bussen die
een mooie route rijden via Hoorn-Noord naar
Blokker en Zwaag. Op de kaart is aangegeven
waar u bij de opgestelde monumenten kunt u
uitstappen en bij de eerst volgende bus weer
kan instappen. De rondritten van de bussen
duren 50 tot 60 minuten. De volgende bus komt
ca. 20 minuten later.

Rondrit historische bussen

Rondrit historische bussen
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Uitvaartcentrum Johannes Poststraat
Voormalige Technische School Hoorn
Gemeente Hoorn, Stadhuis
Hervormde kerk Zwaag
Lourdeskapel
Historische fruitkwekerij
met tuindersschoorsteen
Molen, De Krijgsman

H

7
8
9
10

Veiling Op Hoop van Zegen
St.-Michaëlkerk
Hervormde kerk Blokker
Boerderij Westerhout
en monumentale bruine beuk
11 Kadetjesland
HH

Halte
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V

F
 IETSROUTE HOORN-NOORD, BLOKKER,
ZWAAG EN RISDAM

Genoeg te zien op de fiets
Als u graag Blokker en Zwaag ziet vanaf de fiets, volg dan deze mooie route. De blauwe
stippen op de kaart zijn interessante objecten en panden waar u langs fietst. De fietsroute
begint op de hoek van de Draafsingel en de Johan Messchaertstraat en is circa 15 kilometer
lang. Op pagina 16 t/m 22 staan de beschrijvingen van alle adressen.

18

20
19

22

17
14

21

Fietsroute
Hoorn-Noord, Blokker, Zwaag en Risdam

Fietsroute
Hoorn-Noord, Blokker, Zwaag en Risdam

16

15

8
6

11

9

12

10

7

13

5
23

4

2

Start
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3

1
2
3
4
5
6

Draafsingel 37
Truydemanhof
Goed Wonen
TSH
Nadorst, Westerblokker 71
Kadetjesland
Wetserblokker 161-159
7
Buitenrust
Westerblokker 159
8
Westerhout/Beuk, Westerblokker 125
9
Hervormde kerk Blokker
Westerblokker 105
10 St. Michaëlskerk, Westerblokker 44

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Westerblokker 71
Westerblokker 39
Veiling: Op hoop van zegen
Molen: De Krijgsman
Historische fruitkwekerij
Lourdeskapel
St. Martinuskerk
Raadhuis Zwaag, Dorpstraat 131
Hervormde kerk, Kerkelaan
Beau Regard, Dorpstraat 111
d’Hofstede Swaegh, Dorpstraat 14
Geertje Hoeve, Dorpstraat 7
PEN-kantoor
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Voormalige openbare MULO-school
Draafsingel 37
Voormalige Gemeenteschool 3 ontworpen door gemeentearchitect Jakob
Faber (geb. 1868 te Groningen) in neorenaissancestijl. In het interieur zijn ook
Berlagiaanse invloeden herkenbaar (o.a.
de trap). De elf-klassige school werd gebouwd ter vervanging van de eerste burgerschool voor jongens en meisjes.
U rijdt nu in westelijke richting naar de Liornestraat. Als u het spoor over bent, houdt u links
aan en gaat u na de parkeerplaats (via de stoep) links de Commandeur Ravenstraat in. Aan uw
rechterhand ziet u dan het Truydemanhof.

Het Truydemanhof is gebouwd in 1950
naar ontwerp van de toenmalige gemeentearchitect Cornelis Ruytenbeek.
Het bevatte 45 woningen verdeeld
over 4 vleugels, gebouwd rondom een
gemeenschappelijk binnenhof. Particulieren en organisaties hielpen mee
met de inrichting van het complex voor
bejaarden. In 1979 is het complex gerenoveerd. Het aantal woningen is teruggebracht naar 43 stuks.
Als u nu doorrijdt en dan rechtsaf de Willem Barentszstraat in slaat en vervolgens rechtsaf de
Drieboomlaan in gaat komt u weer uit op de kruising met de Liornestraat.
Woningbouwcomplex Goed Wonen
Drieboomlaan 202-208, 234-280 en Liornestraat 2-12, 13-23
Woningbouwcomplex uit 1920-1921 dat in opdracht van de
Coöperatieve Arbeiderswoningbouwvereeniging ‘Goed Wonen’ werd gebouwd gelijknamig. Het door de Amsterdamse
architecten Z. Gulden en M. Geldmaker ontworpen complex
bestaat uit zes blokken van in totaal veertig arbeiderswoningen, die zijn gesitueerd aan de zuidoostzijde van de Drieboomlaan en ter weerszijden van de Liornestraat. Het grootste blok
telt twaalf woningen en is in een U-vorm rond een hof gelegen.
De woningen tonen invloeden van de Amsterdamse School in
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U kunt ervoor kiezen even door te rijden op de Drieboomlaan en een bezoekje te brengen
aan de R.-k. begraafplaats Drieboomlaan. Als u de route meteen vervolgd, dan slaat u linksaf
de Liornestraat in.
R.-k. begraafplaats
Drieboomlaan/Holenweg, Hoorn (opengesteld, zie tekst nr. 2 in programmaboekje)
Op de kruising met de Johannes Poststraat, aan uw linkerhand, ziet u de voormalige openbare
lagere technische school liggen.
Voormalige Technische School Hoorn
Johannes Poststraat 71
Voormalige openbare lagere
technische school, gebouwd
in 1956-1959 in de stijl van
het Nieuwe Bouwen naar ontwerp van Architectenbureau
Kuiper, Gouwetor, De Ranitz
en Bleeker uit Rotterdam. De
nieuwe school bood ruimte
aan 450 leerlingen en verving
de te klein geworden Ambachtsschool uit 1912 die lag
op de hoek van het Keern en
de Provinciale weg. Deze is in
1995 gesloopt. Het geheel bestond uit een hoofdgebouw waarachter een schoolplein met
vrijstaande schoorsteen, een aan de Liornestraat gelegen praktijkvleugel met zaagtanddak
en, aan de Sint Jozefstraat, een westvleugel (is rond 1990 met een tweede verdieping verhoogd) met fietsenkelder en een gymnastieklokaal annex stelloods. In de kelder onder het
hoofdgebouw bevond zich de commandopost voor West-Friesland van de Bescherming Bevolking. In 2015 is de TSH verbouwd tot appartementencomplex annex buurthuis.
U rijdt nu door. U steekt de Provincialeweg over en slaat dan rechtsaf het fietspad op. Dit rijdt
u af totdat u op de Westerblokker komt. Als u doorrijdt ziet u aan uw linkerhand De Nadorst.
De Nadorst
Westerblokker 171, Blokker (opengesteld, zie tekst nr. 11 in programmaboekje)
U rijdt nu door naar het perceel gelegen tussen huisnummers 161 en 159.
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Fietsroute
Hoorn-Noord, Blokker, Zwaag en Risdam

Fietsroute
Hoorn-Noord, Blokker, Zwaag en Risdam

Truydemanhof
Commandeur Ravenstraat 49

onder meer de verticaal gemetselde plint en de expressief vormgegeven stijlen van de portieken. Dat ‘Goed Wonen’ voor haar eerste woningbouwcomplex koos voor twee architecten
uit Amsterdam zal verband houden met hun ruime ervaring op dit terrein: Gulden en Geldmaker hadden in de hoofdstad al enkele grote woningbouwprojecten op hun naam staan.

Kadetjesland
Tussen Westerblokker 159 en 161, Blokker

Sint Michaëlkerk
Westerblokker 44, Blokker (opengesteld, zie tekst nr. 8 in programmaboekje)

Perceel weiland met een in oorsprong vermoedelijk uit
de late middeleeuwen daterend profiel bestaande uit
vier bolle stroken land (“kadetjes”) gescheiden door
drie in de lengterichting van het perceel gegraven (voormalige) greppels. De kadetjesstructuur is ontstaan door
het eeuwenlang uitbaggeren van de greppels en sloten
en het met de baggerspecie ophogen van het land ter
verbetering van de afwatering. Vroeger was een dergelijk microreliëf een algemeen verbreid
landschapstype in Noord-Holland, maar door ruilverkavelingen en oprukkende nieuwbouw
is het inmiddels een zeldzaam verschijnsel geworden. Binnen de gemeente Hoorn is dit perceel voor zover bekend het laatst resterende kadetjesland.

De Barmhartige Samaritaan
Westerblokker 39, Blokker

Rechts naast het kadetjesland ligt Buitenrust.

Stolpboerderij genaamd Buitenrust, in zijn huidige vorm daterend uit 1862. De stolp is van
het zogenaamde gekeerde West-Friese type. Kenmerkend hiervoor is dat de darsdeuren
zich in de zijgevel bevinden. De voorgevel heeft twee deuren: links de daagse voordeur
die toegang gaf tot de koestal, de trots van de boer, en rechts van het midden de staatsiedeur voorzien van twee rijke gietijzeren deurroosters, een bovenlicht met dito rooster
en ter weerszijden pilasters. De rieten kap heeft zowel aan de voor- als rechterzijde een
pannenspiegel. Rechtsvoor een bijbehorend ijzeren damhek en rechts op het achtererf een
voormalige veestal die bij een storm in januari 2007 is ingestort.
U rijdt nu door, verder de Westerblokker af en komt dan de volgende monumenten tegen.
Boerderij Westerhout en monumentale bruine beuk
Westerblokker 125, Blokker (te bezichtigen, zie tekst nr. 10 in programmaboekje)

Aan het eind van de Westerblokker kunt u rechtsaf slaan om de veiling “Op hoop van Zegen”
te bezoeken. Daarna vervolgd u uw weg naar het noorden de Noorderdracht af.

Veiling Op Hoop van Zegen
Veilingweg 1, Blokker (opengesteld, zie tekst nr. 7 in programmaboekje)
Aan uw rechterhand ziet u nu Molen de Krijgsman liggen.

Hervormde kerk Blokker
Westerblokker 105, Blokker (opengesteld, zie tekst nr. 9 in programmaboekje)

Molen De Krijgsman
Noorderdracht 61, Oosterblokker (opengesteld, zie tekst nr. 5 in programmaboekje)

Woonhuis
Westerblokker 71, Blokker

Bij de Bangert slaat u rechtsaf.

Vrijstaand woonhuis daterend uit omstreeks 1910. De woning heeft een vooruitspringende middenpartij van twee
bouwlagen en lagere flankerende zijdelen. In het begin
van de vorige eeuw was dit een populair woningtype
onder de beter gesitueerden in Blokker en Zwaag. Het
dakoverstek boven de middenpartij wordt verfraaid door
onder meer een makelaar en een sierspant dat de vorm volgt van de korfboog boven de
balkondeuren. In het boogveld bruine en gele tegels in schaakbordpatroon.
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Historische fruitkwekerij met tuindersschoorsteen
Koewijzend 4, Blokker (opengesteld, zie tekst nr. 4 in programmaboekje)
Bij de Pastoor Nuijenstraat slaat u rechtsaf. Aan uw linkerhand ziet u de Lourdeskapel liggen
en aan de overkant de Sint Martinuskerk.
Lourdeskapel
Pastoor Nuijenstraat 2, Zwaag (opengesteld, zie tekst nr. 6 in programmaboekje)
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Fietsroute
Hoorn-Noord, Blokker, Zwaag en Risdam

Fietsroute
Hoorn-Noord, Blokker, Zwaag en Risdam

Buitenrust
Westerblokker 159, Blokker

Stolpboerderij van het West-Friese type genaamd De Barmhartige Samaritaan, in het
gesneden deurkalf gedateerd 1659. Kenmerkend voor een West-Friese stolp is dat
de darsdeuren zich aan de voorzijde bevinden. Het niet uitstekende voorhuis links is
uitgevoerd als een trapgevel met natuurstenen waterlijsten, dekplaten en een toppilaster op kopje. In de boogvelden boven
de deur en het verdiepingvenster en in de
schoorsteen siermetselwerk. Centraal in het
deurkalf een voorstelling van de Barmhartige Samaritaan. In 1988-1989 is de boerderij in opdracht van Stichting Stadsherstel
Hoorn gerestaureerd en in 1990 overgedragen aan de Vereniging Hendrick de Keyser.

Fietsroute
Hoorn-Noord, Blokker, Zwaag en Risdam

Beau Regard
Dorpsstraat 111, Zwaag

De Martinuskerk is in 1932-1933 gebouwd naar ontwerp van Jozef Bekkers (1892-1945). Het
is een interbellumkerk in de stijl van de Amsterdamse School. De kerk is T-vormig met aan
weerszijden van het schip vier dwarskappen. De voorgevel is asymmetrisch met bovenaan
een granieten kruis. Onder het kruis siermetselwerk in de vorm van een waaier. In het midden van de gevel staan drie lancetbogen. De toren heeft een zogenaamde naaldspits met
bovenaan een vergulde bol en metalen kruis.
Het interieur is nog grotendeels origineel. In de zijbeuken altaars voor Maria en Jozef. Beide
heiligen zijn gebeeldhouwd in Frans kalksteen. Het hoofdaltaar is van wit paonazzomarmer
met zwarte aders. Links van de kerk staan op een lage tuinmuur twee beelden afkomstig uit
de gesloopte Martinuskerk aan de Westerblokker. Links is een priester en rechts een franciscaner monnik. Gelet op de attributen mogelijk twee van de 19 martelaren van Gorcum.

Voormalige tuinderswoning uit 1917 gebouwd
in opdracht van tuinder P. van Kampen. Vergeleken met andere tuinderswoningen in Blokker en
Zwaag, is dit huis rijker uitgevoerd. Zo liggen op
het dak geglazuurde dakpannen en zijn de lekdorpels onder de parterrevensters niet van hout, maar
van hardsteen. De voorgevel wordt verfraaid door
oranje siermetselwerk, geel gefigureerd glas in de
bovenlichten van de vensters, kleurig tegelwerk boven de balkondeuren, en een ruim dakoverstek met sierspant en makelaar. In de portiek links een Jugendstil paneeldeur met facetgeslepen ruitjes en een geëtst bovenlicht tonend een schaal met bloemen. Rechts van de portiek
een witmarmeren eerste steen. De naam Beau Regard (Mooi Uitzicht) is oorspronkelijk.

Bij de Dorpsstraat slaat u linksaf en rijdt u door. Aan uw rechterhand ziet u het voormalig raadhuis van Zwaag liggen.

d’ Hofstede Swaegh
Dorpsstraat 14, Zwaag

Raadhuis Zwaag
Dorpsstraat 131, Zwaag

Stolpboerderij van het West-Friese type daterend
uit omstreeks 1840. Kenmerkend voor de bouwtijd zijn onder meer de negenruits schuifvensters
in de voorgevel. De voordeur is uitgevoerd als
een kussendeur verfraaid met gesneden ornament. Boven de deur een geprofileerd kalf en een
gesneden bovenlicht. De houten topgevel wordt
bekroond door een makelaar.

Voormalig raadhuis van de
gemeente Zwaag met onderwijzerswoning en achterliggend schoollokaal, in
1869 gebouwd naar ontwerp van de Purmerendse
architect P. Mager. Tot de
gemeentelijke herindeling
in 1979 heeft het gebouw
dienst gedaan als raadhuis.
Het school- en woongedeelte waren al eerder bij het
raadhuis getrokken. Bovenin
de voorgevel bevindt zich het wapen van Zwaag, een ooievaar met een paling in zijn bek.
Opvallend zijn de overhoekse pilasters op de eerste verdieping.
Als u doorrijdt kunt u even rechtsaf de Kerkelaan inslaan om de Hervormde kerk te bezoeken.
Hervormde kerk
Kerkelaan 8, Zwaag (opengesteld, zie tekst nr. 3 in programmaboekje)
Na uw bezoek aan de kerk fietst u de Dorpsstraat verder af.
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Fietsroute
Hoorn-Noord, Blokker, Zwaag en Risdam

St. Martinuskerk Zwaag
Pastoor Nuijenstraat 3, Zwaag

Geertje-hoeve
Dorpsstraat 7, Zwaag
Stolpboerderij van het West-Friese type genaamd
Geertje-hoeve, in 1970 na brand herbouwd met
behoud van de 19de-eeuwse voorgevel. Kenmerkend voor een West-Friese stolp zijn de darsdeuren aan de voorzijde. Links hiervan heeft de voorgevel een symmetrische indeling met centraal
een staatsiedeur. Deze door Ionische pilasters geflankeerde tweepaneelsdeur is verfraaid met een
rond en puntig ovaal kussen en gesneden ornament. Boven de deur een kalf en eveneens
fraai gesneden bovenlicht. De halsgevel is in 1970 aangebracht.
Aan het eind van de Koepoortsweg slaat u linksaf het Keern in. Deze rijdt u af totdat u linksaf
de Geldelozeweg in slaat. Het voormalige P.E.N. kantoor ligt aan uw rechterhand.
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Voormalig P.E.N. kantoor
Geldelozeweg 47-49

PARTICULIER - INTERIEURWERK | NIEUWBOUW - WONINGBOUW
RENOVATIE - RESTAURATIE | WINKELS - UTILITEIT

AANNEMINGSBEDRIJF WIT WOGNUM B.V.

Tel.: 0229-572877
E-mail: info@ witwognum.nl

WITWOGNUM.NL

Fietsroute
Hoorn-Noord, Blokker, Zwaag en Risdam

Fietsroute
Hoorn-Noord, Blokker, Zwaag en Risdam

In 1922 gebouwd kantoor van
het Provinciaal Electriciteitsbedrijf met twee voormalige opzichterswoningen. Het gebouw
is ontworpen door de Hoornse
architect H.J. Cramer in een
door de Amsterdamse School
en Frank Lloyd Wright (dak) beïnvloede bouwstijl. Het kantoorgedeelte is uitgebouwd ten opzichte van de flankerende woningen en heeft een hogere eerste verdieping. Tot 1925 was
de begane grond van het kantoor deels in gebruik bij het Provinciaal Waterleidingbedrijf,
daarna het gehele pand. Sinds 1997 is hier een wijnhandel en distilleerderij gevestigd. Achter en rechts van het gebouw lag het waterleidingcomplex met op de hoek van het Keern
de beeldbepalende watertoren (1912-1913), in 1970 helaas gesloopt. Wel bewaard zijn de
voormalige dienstwoningen Keern 62 en 64.
U fietst de Geldelozeweg af en gaat vervolgens in de grote bocht naar links het rechter fietspad op. Deze volgt u, vervolgens neemt u de bocht naar rechts. Bij de kruising met de Doctor
C.J.K. van Aalstweg gaat u links het fietspad op. U volgt het fietspad richting de Provincialeweg en gaat door de tunnel. U slaat rechtsaf bij de Vredehofstraat en slaat vervolgens linksaf
op de Koepoortsweg.
Koepoortsweg
Veel Hoornse regentenfamilies hadden in de 17de en 18de
eeuw naast hun woonhuis in de
binnenstad ook een buitenhuis
aan de Koepoortsweg. Hiervan
zijn er slechts enkele bewaard
gebleven, waaronder Koepoortsweg 29, 51 en 73. Het laatste
pand, dat de toepasselijke naam
Buitenvreugd droeg, is in 2009
gerestaureerd en herbestemd
tot zorghotel. De overige bebouwing aan de Koepoortsweg dateert grotendeels van na 1850 en laat een grote variatie zien in woningtypen en bouwstijlen.
Om deze cultuurhistorisch waardevolle panden te behouden, zijn er de afgelopen jaren ruim
zestig aangewezen als gemeentelijk monument.

slot Loevestein

architecten

TPAHG architecten
restaureert, herbestemt en bouwt nieuw.
Zuiderbad-Rijksmuseum Amsterdam
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entree Foreestenhuis Hoorn

T PA
HG

Door het uitrijden van de Koepoortsweg komt u weer in de binnenstad uit wat tevens het
eindpunt van de fietsroute is.
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st. Michaelskerk Blokker

T PA
HG

www.tpahga.nl - www.herbestem.nl
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a r c h i t e c t e Iconen
n

23

VI

DE ONTWIKKELING VAN HOORN

De oudste geschiedenis van de stad is vastgelegd door stadsarts Dirk Seylmaecker, beter
bekend onder zijn Latijnse naam Velius. In zijn Kroniek van Hoorn uit 1605 verhaalt hij dat
er in de dertiende eeuw een sluis was aan de oostzijde van de Roode Steen waar het riviertje de Gouw (nu een winkelstraat) uitmondde in de Zuiderzee. Hier kwamen dagelijks veel
vreemdelingen om hun koopwaar te verkopen en zuivelproducten te kopen. Drie broers uit
Hamburg, bierhandelaren, besloten om er vanwege de gunstige ligging en grote toeloop ieder
een herberg annex pakhuis te bouwen. Dit waren de eerste drie huizen van Hoorn. Een mooi
verhaal dat geen fictie hoeft te zijn. Velius baseerde zich immers op oudere bronnen en ook
archeologisch onderzoek toont aan dat de stad omstreeks 1275 ontstaan is als een gehucht
van handelaren en ambachtslieden.
Dit gehucht werd eenvoudig aangeduid als hoek of
op z’n middeleeuws horne,
naar de ligging in een hoek
of bocht van de toenmalige
dijk. De dijk ligt nu onder het
Grote Oost en het West, die
nog steeds onder een hoek
samenkomen op de Roode
Steen. De monding van de
Gouw bood een uitstekende ankerplaats. De schepen
lagen daar goed beschut en
er was een gunstige verbinding met het hart van West-Friesland: te water langs de Gouw die overging in de Wijzend en de
Rijsdam, te land via het Keern.
In 1356 kreeg Hoorn stadsrechten van graaf Willem V, tegen betaling van 1550 gouden munten. Willem had het geld hard nodig om zijn manschappen te betalen in de strijd tegen zijn moeder, keizerin
Margaretha. Voortaan mocht Hoorn zelf belasting innen en rechtsregels opstellen en handhaven.
Volgens Velius kreeg de stad in 1426 haar eerste omwalling. Aan de noordzijde liep deze ter hoogte
van de huidige (Gedempte) Turfhaven. Onder meer door de handel op de Oostzee werd Hoorn een
bloeiende havenstad. Ook de lakenindustrie was belangrijk.
In 1572 koos Hoorn voor de reformatie en de Prins van
Oranje. Nadat de Spaanse vloot het jaar daarop op
de Zuiderzee was verslagen, werd de stad zetel van
de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het
Noorderkwartier. Daarmee was Hoorn hoofdstad geworden van Holland boven het IJ. De Gecommiteerde
Raden lieten in de Gouden Eeuw als vergaderplaats
het fraaie Statencollege (nu Westfries Museum) bouwen aan de Roode Steen en een eigen logement aan
de Nieuwstraat, het Statenlogement (beide zijn vandaag geopend).
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De zestiende en de zeventiende eeuw waren voor Hoorn een tijd van grote bloei en ongekende welvaart. Honderden schepen voeren vanuit Hoorn over de wereldzeeën. Nieuwe handelsroutes werden
ontdekt zoals om Zuid-Amerika. De zuidelijkste punt van Zuid-Amerika heet nog steeds Kaap Hoorn,
de naam die de Hoornse ontdekkingsreiziger Schouten er aan gaf. Er werden Kamers opgericht van
de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1798) en van de West-Indische Compagnie (16211792). De Noordse Compagnie (1614 -1642), ook wel Compagnie van Spitsbergen, voer uit voor
de walvisjacht. De kantoren van deze drie compagnieën zijn nog altijd te bewonderen, evenals het
VOC-pakhuis. De drukste handelsroutes lagen echter binnen Europa, waarbij de handel op de Oostzeelanden, de ‘moedernegotie’, vanouds het belangrijkste was.
De bouw, het onderhoud en de uitrusting van schepen was een belangrijke pijler van de Hoornse economie. Voor de handelsvaart in Europa ontwikkelde de Hoornse koopman Liorne een nieuw scheepstype, het fluitschip. Met zijn bolle romp kon het veel lading vervoeren, terwijl vanwege het smalle
dek weinig tol betaald hoefde te worden. Bovendien was dankzij een uitgekiende tuigage maar weinig
bemanning nodig. Het zou een bijzonder winstgevend en succesvol scheepstype worden.
Omdat ruimte nodig was voor nieuwe scheepswerven, uitbreiding van de haven en de groeiende
bevolking, werd de stad in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw aan de noord- en
oostzijde gefaseerd uitgebreid. Met de aanleg van het Oostereiland en het Visserseiland halverwege
de zeventiende eeuw bereikte de binnenstad zijn huidige omvang. De Admiraliteit van het Noorderkwartier had op het Oostereiland een groot magazijn en eigen scheepswerf; de naastgelegen
Grashaven deed dienst als haven voor de oorlogsschepen.
In de achttiende eeuw ging de Hoornse economie achteruit. De
havens raakten verzand en de handelsschepen 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. Een leegloop van de stad was het gevolg. Honderden
huizen en pakhuizen werden in deze tijd gesloopt, waaronder het
oude stadhuis op de Roode Steen. Het eens zo welvarende Hoorn
verviel tot een slapend stadje aan de Zuiderzee.
In de tweede helft van de negentiende eeuw bloeide de stad weer op. West-Friesland leverde steeds
meer agrarische producten die in Hoorn verhandeld werden. Hoorn had een belangrijke veemarkt en
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de grootste kaasmarkt van Noord-Holland. De vele kaaspakhuizen in de binnenstad herinneren hier nog aan. Ook werd
Hoorn garnizoensstad en een belangrijk spoorwegknooppunt.
De groei van de stad werd opgevangen buiten de binnenstad,
in het nog landelijke gebied ten noorden hiervan (Hoorn-Noord
en Venenlaankwartier).
Na de Tweede Wereldoorlog brak een nieuwe periode van
bloei aan. De verbindingen over land werden steeds beter.
Hoorn werd het dynamisch hart van West-Friesland en vervulde op allerlei gebieden een centrumfunctie. Industrieterreinen werden aangelegd ten noorden en
oosten van het centrum (Van Aalstweg, Holenweg, Hoorn 80). In de jaren zestig kreeg Hoorn van het
Rijk de opdracht het overvolle Amsterdam te ontlasten. Nieuwe woonwijken werden gerealiseerd:
achtereenvolgens de Grote Waal, de Risdam en de Kersenboogerd. Hoorn groeide hierdoor snel.
Telde de stad in 1970 amper 18.500 inwoners, nu zijn het er ruim 71.000. Momenteel in ontwikkeling
is de Bangert en Oosterpolder, de laatste grote nieuwbouwwijk.

120 jaar Blokker Hoorn
In 1896 openden Jacob en Saapke Blokker hun eerste winkel in
Hoorn. Na 120 jaar is de oudste vestiging van Blokker verhuisd.
Wij verwelkomen u graag op ons nieuwe adres aan de Gouw 15.
In het najaar opent in ons oude Blokker pand aan de Breed 41-43
Bart Smit haar deuren.

De dorpen Zwaag en Blokker maken sinds 1979 deel
uit van de gemeente Hoorn. De oorsprong van deze
lintdorpen gaat terug tot de twaalfde eeuw. Daarmee
zijn ze ouder dan de stad zelf. Langs de lintwegen
van deze dorpen houden fraaie stolpboerderijen en
voormalige tuinderswoningen de herinnering levend
aan het rijke agrarische verleden. Historisch waardevol zijn ook de kerken in deze dorpen, waarvan de
hervormde kerk van Zwaag zelfs de oudste is binnen
de gemeente. Zie voor meer informatie over de twee
dorpen pagina’s 10-11, 16-22 en 38-41.
Uit de rijke Hoornse historie is gelukkig veel bewaard gebleven. Niet
alleen in het Westfries Museum en het Westfries Archief, maar vooral op straat: honderden historische panden getuigen nog dagelijks
van het rijke verleden van de stad. In totaal zijn er 383 rijksmonumenten en 417 gemeentelijke monumenten. Daarmee behoort
Hoorn tot de grootste monumentengemeenten van ons land. Ook
zijn er twee provinciale monumenten: het voormalig station van
Zwaag en de Westfriese Omringdijk die door de stad loopt. Verder telt de binnenstad ruim 900 beeldbepalende panden. Samen
zorgen zij voor een aantrekkelijk historisch stadsbeeld dat zowel
door inwoners als bezoekers aan de stad zeer wordt gewaardeerd.
Ook het Rijk heeft oog voor de Hoornse binnenstad met zijn nog
grotendeels middeleeuwse stratenpatroon en heeft deze in 1970
(uitbreiding 1988) aangewezen als beschermd stadsgezicht.
Wij hopen dat u vandaag veel plezier beleefd aan het rijke verleden
van onze springlevende stad.
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Breed 22-24, Hoorn in 1896.
Andere Blokker vestigingen in Hoorn zijn:
De Huesmolen 150
Betje Wolffplein 164-167

Iconen & symbolen
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= wandelroute
= vaarroute watertaxi
= opstapplaats watertaxi

VII

WANDELROUTE

Iconen en Symbolen

Bij het station van Hoorn kunt u kiezen: wandelen of met een historische bus naar
Blokker en Zwaag rijden. De bussen rijden via een vaste route door de linten en langs
verscheidene mooie en interessante monumenten. De bussen brengen u ook weer terug naar Hoorn. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om beide routes te volgen. Veel
monumenten in Hoorn staan ook beschreven in dit boekje.

Stationsplein voor de oorlog

U begint de wandelroute aan de voorkant van het treinstation, dat al sinds 1884 het startpunt
is van reizen per trein, tram of bus vanuit Hoorn. In dat jaar opende de lijn Zaandam-Hoorn
dat het jaar daarop werd doorgetrokken naar Enkhuizen. In het kader van het thema van dit
jaar zou je kunnen zeggen dat het hoge plafond van de stationshal symbool is voor de status
die de Spoorwegen zich toekenden.

Veemarkt voor de demping
van de gracht)

Bij de eerste doorgang in de hekken gaat u rechts
en steekt u over de Claes Molenaersgang in en
loopt u rechts langs de Noorderkerk en slaat aan
het eind van de Claes Molenaersgang linksaf de
Kleine Noord in. De hoofdingang van deze kerk
aan de Kleine Noord laat een heel geraamte zien
met een staande –dus lopende– zandloper. Hier
werden de rijke overledenen binnengebracht.

U loopt langs de kerk en slaat dan weer linksaf de Noorderkerksteeg in, terug naar de Veemarkt. Op deze hoek bevindt zich de zijingang van de Noorderkerk met boven de deur een
doodskop met botten en een liggende zandloper met de tekst ‘Zie hier het einde der smarten’. Hier werden de arme overledenen naar binnen gebracht.
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U start u route door rechts langs het Noorderplantsoen richting de Veemarkt te lopen. Sla
links de Veemarkt in. De Veemarkt dankt haar naam aan de markt die na de demping van
de gracht vanaf 1882 plaatsvond. De hekken in de Veemarkt zijn geschilderd in het bekende
‘Hoorns groen’.

zameling

otentelijk
el inn uitoed.

Op de Veemarkt slaat u rechtsaf. Het tweede pand (op nummer 19) aan uw rechterhand was
oorspronkelijk een klooster. Daarna werd het pand de geschutgieterij van de Hoornse gieter
Derck; de tekst op de gevelsteen steen luidt: Synte Pieters scheepye mag hellen maar niet
vergaen op Gods woort blyf ick vast staen.

Van Lierop
Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht
Met 50 gemotiveerde medewerkers werken wij dagelijks vanuit verschillende

Van Lierop

vestigingen in Nederland en België aan restauratie en renovatie projecten.
Van Lierop ontzorgt door het aanbieden van een totaalpakket voor:
1

U loopt de Veemarkt uit en gaat linksaf een klein stukje de Gedempte Turfhaven in. U gaat dan
meteen weer linksaf de Veemarkt op en dan rechtsaf het Dal in. Op nummer 3 aan uw linkerhand vindt u de ingang van het Timmermansgildehuis. Het poortje bevat symbolen van het
vak van timmerman. Even verderop ligt het Sint Pietershof. In de gevel de wapens van de
regenten die in 1692 het voormalig klooster lieten verbouwen. Boven de toegangsdeur staat
een Latijnse tekst, de vertaling daarvan luidt: ‘Bij de burgemeesters ontstond de liefde en hun
gloeiende geestdrift gaat bij de regenten niet teloor. Een vlammende zorg omringde de oude
van dagen. De toegepaste middelen leggen hiervan getuigenis af, en hun wapens bekrachtigen het. O, dat in de hemel voor deze hooggeplaatste mannen de beloning zal opdagen’.
U steekt nu rechts het Munnickenveld, een vroegere stadsgracht, over. U gaat rechtsaf de
Gedempte Turfhaven in. Net voorbij de viswinkel ziet u op nummer 34 een gevelsteen met
een hand die naar achter de wolken wijst: een verwijzing naar God.

Houtinsectenbestrijding

2 Houtrestauratie
3 Gevelimpregnering

Van Lierop

4 Kruipruimterenovatie
5 Zwamsanering

6 Isochips® bodemisolatie

1

7 Kelderafdichting
8 Behandelen optrekkend vocht

Vestigingen Noord:
Alphen a.d. Rijn | Assen
Heerhugowaard
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0172 43 35 14
info@vanlierop.nl
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Vestigingen Zuid:
Boxtel | Echt | Mechelen (B)
0411 63 26 47
info@vanlieropzuid.nl
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AmbAcht

n NIEUWBOUW
n ONDERHOUD

n LOOD-ZINK DAKWERK

Enkhuizer Aannemersbedrijf

korte Tuinstraat 8, 1601 CJ Enkhuizen

T: 0228 - 315586
E: info@eab-enkhuizen.nl
W: www.eab-enkhuizen.nl
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U gaat dezelfde weg terug naar het Grote Noord. Hier slaat u rechtsaf. Aan het eerste pand
op de hoek aan de zijde van het Breed bij nummer 115 hangt nog de bel van de zaadmarkt
die daar gehouden werd. Op nummer 138 aan de linkerkant wordt de halsgevel bekroond
met een vergulde wan. Door het gemaaide koren hiermee in de wind op te gooien werd het
kaf van het koren gescheiden. Even verderop aan de linkerkant bij het hoekpand op nummer
104 is weer een gevelsteen aangebracht: Democritus en Heraclitus, twee natuurfilosofen uit
de 5e eeuw voor Christus. In de 19e eeuw herkende men de voorstelling niet meer en werd
de steen gerestaureerd als De twe verliefde hoofdē. Deze filosofen zochten naar een rationele
verklaring van de hun omringende wereld. Het werk van Heraclitus is moeilijk te begrijpen:
daarom wordt hij de duistere of ernstige genoemd. Democritus werd vanwege zijn opgewekte
aard de blije genoemd.

Iconen & symbolen
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n RESTAURATIE
n RENOVATIE

Wandelroute

kunst

U loopt de Gedempte Turfhaven helemaal af naar het
zuiden, voorbij de Ramen en het Nieuwe Noord. Hier
gaat de Gedempte Turfhaven over in het Breed. U loopt
door voorbij het Grote Noord naar de hoek met het
Achterom: de hoge pronkgevel van koffiehandel Kaag
uit 1878 op het adres Breed 38. In die gevel ziet u alle
stijlkenmerken van de (neo)renaissance. Aan de overkant nog een zeer oude gevelsteen ‘De Jonge Tobyas’
op nr. 29B. Onder de straat liep voorheen het verlengde
Originele interieur van het Breed 38
van de stadsgracht die werd gebruikt voor het doorspoelen van het afval in de gracht. Bij vloed werd water
ingenomen aan de ene kant van de stad, bij eb werd het water uitgelaten bij de Noorderpoort.
Hier is een tekst over van kroniekschrijver Feyken Rijp:
Anno 1626. Viel een seker Jongen ontrent negen jaren oud / by de Steenen-brug in ‘t water /
en dewijl de Molens maalde / was ‘er een groote stroom / en doortogt van water / waar door
dese Jongen onder het verwelft raakte / en dreef met stroom voort ontrent 450 treden tot
buyten de Noorder-poort, alwaar hy weder fris en gesond wierd uyt gehaald.

U loopt verder en gaat dan op de volgende hoek gaat u linksaf, de Nieuwsteeg in. Hier staan
nog twee panden van V&D: voormalig icoon van de Nederlandse winkelstraat. Het kleine
pand op de hoek met de Nieuwe Noord heeft een gevel van P. de Gruyter & Zn., een voormalige landelijke keten. De gevels waren door heel Nederland altijd in dezelfde stijl.
U loopt door tot aan de Ramen. Deze straat is vernoemd naar de droogrekken van de 15e eeuwse wolindustrie. Als u even links afslaat kunt u aan uw rechterhand de Lutherse kerk uit
1768 bekijken. In die tijd mocht deze kerkgemeente wel een kerk bouwen, maar deze mocht
niet al te opvallend zijn in het straatbeeld. Maar bij de bouw van de pastorie, het huis aan de
rechterkant, pakte men wel uit: het huis is zelfs hoger dan de kerk.

Loop de straat uit en ga vóór de Grote Kerk linksaf. Als u doorloopt vindt u in de hoek aan uw linkerhand (tussen nummers 24
en 25) het zogeheten Oude Vrouwenpoortje. Als u er even doorheen loopt, let dan vooral op het plafond, zowel van het eerste
als het tweede gedeelte. Het deel met de twee oude vrouwen is
in 1610 voor het andere deel gezet. De beeldengroep was van
het Oude Vrouwenhuis en is uitgevoerd door Joachim de Steenhouwer uit Amsterdam. Gezien de kwaliteit van het ontwerp en
het beeldhouwwerk is het aannemelijk dat Hendrik de Keyser
erbij betrokken is geweest. Hij werkte rond die tijd aan de Waag.
Oude vrouwenpoortje
Het poortje in de hoek is het Admiraliteitspoortje met de letters
P(ugno) P(ro) P(atria) (ik vecht voor het Vaderland) dat toegang gaf tot het marinekantoor waar
matrozen en zeesoldaten werden aangemonsterd.
U loopt achter de kerk om. Deze kerk is heel wat kleiner dan de afgebrande middeleeuwse
kerk die hier stond: die nam vrijwel het gehele plein in beslag. In 1984 werd het gebouw geschikt gemaakt voor 32 appartementen en winkelruimten. Vandaag is de toren van de kerk
toegankelijk na afloop van het concert van de brassband samen met het carillon. De laatste
opgang is omstreeks 16.30 uur.
Als u helemaal om de kerk heen bent gewandeld staat
u tegenover het voormalige St. Jans Gasthuis uit 1563.
Hier werden zieken en hulpbehoevenden, maar ook
reizigers, opgevangen. Tegenwoordig staat dit pand
bekend als de Boterhal. Zeer bijzonder in het interieur
zijn de consoles van hoofden waarop de balken van het
plafond rusten, deze zijn allemaal uniek vormgegeven
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Consoles Sint Jans Gasthuis

Console met afbeelding Medusa

Detail van de gevelsteen

U gaat linksaf, de Kerkstraat in. Het huis links
op de hoek, Huis Verloren op nummer 10,
was de woning van de Hoornse families Van
Foreest en Merens. Later was het de woning
van burgemeester Zimmermann en vanaf
1905 was het in gebruik door de r.k. kerk als
militair tehuis en parochiehuis voor de gezellenvereniging (tehuis voor jonge R.K. mannen). De wapens van de families Merens en
van Foreest staan op de voorgevel.
Op nummer 9 is de vermelding van de Hoornse geleerde Hadrianus Junius aangebracht.
Hij was benoemd tot officieël geschiedschrijver van het gewest Holland. Zijn werk ‘Batavia’ werd in 1588 postuum uitgegeven. Op de
hoek van de Roode Steen is een gevelsteen
van een karper met jaartal 1660 aangebracht.

U komt nu aan op de Roode Steen. Dit plein is het voornaamste plein van de stad met gebouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in zowel de Hoornse als de landelijke geschiedenis. Als u over het plein loopt kunt u de plattegrond van het oude stadhuis (afgebroken
1797) nog in het plaveisel zien.
Als u doorloopt vindt u het gebouw van Westfries Museum. Dit is in 1631 gebouwd als vergaderplaats van de Gecommitteerde Raden. Zij waren ten tijde van de 80-jarige oorlog het
regionaal bestuurscollege. De wapens van de steden staan in de gevel, het pronkhek is gemaakt door J. Uljé. Kijkt u ook maar even rechts de Grote Noord in: daar staat de katholieke
kerk gewijd aan de HH. Cyriacus en Franciscus. Deze kerk, van 1879-1882 gebouwd door de
Hoornse bouwmeester A.C. Bleijs, heet in de volksmond de Koepelkerk. Dat de kerk aan
de hoofdstraat van Hoorn staat is geen toeval. De plek symboliseert de acceptatie van de
katholieken aan het eind van de 19e eeuw.
Tegenover het Westfries Museum, aan de andere kant van het plein, bevindt zich de Waag
(het gebouw met de luifel aan de noordelijke zijde van de Roode Steen). Ook dit is een symbool van de stedelijke overheid. Het waagrecht behoorde vanouds tot de grafelijke domeinen
en werd verpacht aan particuliere uitbaters. In 1602 werd het waagrecht gekocht van de
Staten van Holland en zes jaar later werd het huidige gebouw neergezet, met als architect niemand minder dan Hendrick de Keyser. Zelfs de eenhoorn in de gevel werd door zijn atelier
gemaakt voor een extra bedrag van ƒ 100.
U loopt naar Waag en gaat rechts langs de Waag het Grote Oost op. Nummer 4 heeft twee
gevelstenen: kaasdragers, vanwege de kaashandelaar die er woonde, maar ook drie kronen.
Deze kronen staan voor de leden van de familie De Keyser. Leden van deze familie De Keyser
bekleedden van 1486 tot 1536 ambten in de stad van burgemeester of schepen.

Iconen & symbolen
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U loopt weer terug naar de Nieuwsteeg en vervolgt uw weg. In de Nieuwsteeg is, vanaf de
hoek met de Kruisstraat, het gehele bouwblok aan uw rechterhand vanaf het begin van de
15e eeuw onderdeel geweest van kloosterbebouwing. Van de monniken en zusters is geen
spoor meer. Hoewel: op de zijgevel bijna aan het einde van de straat (vlak voor de ingang
rechts met de trap) zijn nog overblijfselen van de kloosterkapel (±1485-1495). Daar zijn nu
een trouwzaal met torentje erboven gelegen. Aan het einde van de steeg slaat u rechtsaf
de Nieuwstraat in. Het pand op de hoek is het Statenlogement en is voorzien van een
pronkgevel met alle wapens van het Noorderkwartier in de gevel. Op de top van de trapgevels staat een beeld van Maurits, symbool van de macht van de Staten van Holland en het
Noorderkwartier.

en op de breedtemaat van de balken aangepast. In de gevel het enige beeld dat in Hoorn de
Reformatie met de Beeldenstorm heeft overleefd.

Bovenop de gevel van numAlliantiewapen van Cornelis van Foreest en Maria van Akerlaken
mer 6 staat het alliantiewapen van het gezin van Cornelis van Foreest en Maria
van Akerlaken. De nieuwe
gevel werd gebouwd ter gelegenheid van hun huwelijk
in 1728. De twee muzen op
het dak symboliseren Standvas¬tigheid (zij houdt een
sierbalkje vast) en Waarheid
(deze houdt een spiegel vast).
Het wapenschild aan de gevel bevat de wapens van het
Waterschap Drechterland en
van Westfriesland. Aan de overkant op nummer 7 is het wapen van het Waterschap Drechterland nogmaals afgebeeld, maar dan in spiegelbeeld.
U loopt door verder de Grote Oost af. In de hele straat staan de resten van pompen, die het
regenwater dat in de putten werd opgevangen, voor huishoudelijk gebruik konden oppompen. Ook aan een stoeppaal van het Foreestenhuis op nummer 43 is een uitloop van een
pomp te zien, waarvan het mechanisme binnen kon worden bediend. Dit imposante huis, uit
1724 was van de rijkste koopman-regent van Hoorn: Nanning van Foreest. Hij was zo rijk en
voelde zich zo voornaam dat hij zijn status symboliseerde met Romeinse goden. Op de gevel
zijn van links naar rechts: Minerva (met de kop van Medusa op haar schild), Venus met haar
zoontje Amor (god van de liefde), Diana (met maansikkel op haar hoofd, de godin van de
jacht) en Mars, de oorlogsgod.
U loopt door en gaat rechtsaf de Wijdebrugsteeg in. Bij
de hoek met de Gedempte
Appelhaven kunt u even naar
links lopen en kijken naar
nummer 7, het huis Genua
aan de linkerkant. De gevel
heeft een 17e-eeuwse puibalk van eikenhout en drie
gevelstenen: de wapens
van Hoorn en Zeeland en
een afbeelding van Genua.

Loopt nu terug en vervolg uw weg naar de haven. Hiertoe loopt u over de Korenmarkt. Het
grote pakhuis aan uw linkerhand ‘Excelsior’ op nummer 8 dateert uit ongeveer 1560 en heeft
in de gevel een zijdeur die vroeger toegang gaf tot een tussenvloer. Vanaf deze vloer konden
de zolders in het gebouw bereikt worden. De deur bevond zich op de plek waar nu het kleine
venster geheel rechts zit, vanaf de straat werd er een trap geplaatst zodat de deur gebruikt
kon worden. Het pand was namelijk een woning met erboven een pakhuis. Het is gerestaureerd door de Vereniging Hendrick de Keyser.
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Detail van pand nummer 43

De Hoofdtoren met Houten Hoofd
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Aan het eind van de Korenmarkt, bij de haven, gaat u rechts over de Hoge Brug en dan meteen linksaf de Veermanskade op. U ziet in het eerste huis op nummer 15 al de 19e-eeuwse
gevelsteen van schipper Bontekoe. Deze Hoornse schipper vertrok op 28 december 1618
op een reis naar Indië, maar bijna een jaar later ontplofte zijn schip door brand in de kruitkamer. Pas in 1645 heeft Bontekoe zijn journaal van die reis gedicteerd aan uitgever Jan Janszoon Deutel. Het boek werd een bestseller, vele tientallen herdrukken en ook roofdrukken,
want auteursrecht was nog niet goed gezekerd, volgden.
Ook verderop zijn gevelstenen aangebracht. Op nummer 6 bevindt zich de gevelsteen ‘in
‘t wapen van Jenuwe’ (Genua)”. In de 19e eeuw waren alle grote huizen hier in gebruik als
(kaas)pakhuis. Pas in de 20e eeuw zijn ze teruggerestaureerd naar de oorspronkelijke functie
van (koopmans)huis. Op nummer 3 bevindt zich de gevelsteen ‘in de pinas 1618’ en ‘Venus
1677’. Een pinas is een soort koopvaardijschip uit de 16e en 17e eeuw. Het schip de ‘Duyfken’ dat de beroemde reis maakte met Willem Cornelisz Schouten en Isaac Le Maire, was
een pinas.

Nog verder doorlopend komt u bij de loods van het Varend Erfgoed, dat tegenwoordig wordt
gebruikt als toegang tot de replica van het schip de Halve Maen, icoon van de ontdekkingsvaarten van de 17e eeuw. Het origineel werd in 1609 door de VOC uitgezonden onder commando van kapitein Henry Hudson, om via Nova Zembla een doorgang naar Indië te vinden.
Hudson negeerde zijn contract, besloot om de westelijke doorvaart te zoeken en kwam uiteindelijk aan op de plek van het latere New York. De Halve Maen is te bezoeken.
U bent bij het einde van de wandeling aangekomen.
Verken Hoorn vanaf het Water
U kunt hier op het Oostereiland op één van de drie boten van de watertaxi instappen
tussen 11.00 en ca. 16.00 uur. De watertaxi is gratis voor twee personen op vertoon van
dit boekje. De taxi vaart een vaste route rondom het oude stadscentrum met daarin
meerdere in- en uitstapplekken, zodat u zelf kan bepalen van waar tot waar u mee
vaart. Onderweg wordt er door de gids ook wat verteld over wat er zoal te zien is. Als de
boot vol is, zult u even moeten wachten, de volgende boot komt ongeveer 15 minuten
later. De opstappunten en route staan ingetekend op de routekaart.
* De vaartochten zijn op
eigen risico.

De watertaxi
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Als u verder loopt ziet u aan uw linkerhand de in 1532 gebouwde Hoofdtoren. Achter de
Hoofdtoren staat al sinds 1464 het Houten Hoofd, dé vertrekplaats voor handelsschepen.
Het Hoofd diende indertijd om de vertrekkende zeilschepen bij tegenwind uit de haven te
trekken. Loop vooral het Houten Hoofd op en kijk naar de eenhoorn die in de gevel van de
Hoofdtoren aan de zeekant staat. Een prachtig symbool van de macht van de stad Hoorn.

bouwen van de hele rij zijn de cellenblokken die uit het einde van de 19e eeuw dateren. Er
bevinden zich nu woningen, horeca, een museum en een bioscoop in het complex.

Oostereiland en Hoofdtoren

Ook aan de landzijde van het gebouw staat een eenhoorn in de gevel. Allebei rood geverfd,
want dat was de kleur van de overheid.
Als u doorloopt voorbij de Hoofdtoren, gaat de Veermanskade over in het Hoofd. Het huis op
de hoek, ’s Lands Welvaren, was in de 19e eeuw een van de vele kleine cafeetjes met een
vergunning om in het klein alcohol te verkopen.
Als u doorloopt tot aan de lange brug, komt u bij het voormalige gevangeniscomplex de
‘Krententuin’. Tegenwoordig noemen we dit terrein het Oostereiland. Het wit gestucte gebouw is een van de oorspronkelijke gebouwen uit de 17e eeuw, neergezet door koopman
Schuytes. Ernaast is begin 20e eeuw de gevangeniskapel neergezet en de twee laatste ge-

(advertentie)

Bouwbedrijf Hoorn 80 B.V.
Atoomweg 14-16
1627 LE Hoorn
Tel:

(0229) 21 12 90

Fax:

(0229) 21 12 95

E-mail: info@bouwhoorn80.nl
www.bouwhoorn80.nl
Met het oog op de toekomst en het hart naar verleden
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VIII B
 ESCHRIJVING OPENGESTELDE MONUMENTEN
HOORN, BLOKKER EN ZWAAG
1

4

Joodse begraafplaats
Berkhouterweg 26

Eén van de laatste fruitkwekerijen waar het gebied Bangert/Koewijzend sinds de 19de eeuw om bekend stond. Op dit bedrijf vindt
u nog drie zogenaamde kniekassen (serres) uit het eind van de jaren ’20 van de vorige eeuw. In één daarvan wordt nog steeds de
Aliante-druif geteeld. Een in 1943 herplaatst warenhuis afkomstig
uit Oudendijk is eveneens bewaard gebleven, met een naastgelegen ketelhuis uit hetzelfde jaar.
Schuin achter het in 1930 gebouwde woonhuis een bewaarschuur voor appelen uit 1938. In de
voortuin staat een beschermde hoogstamboom, een blonde goudreinet ‘Boskoop’.

De in 1778 officieel in gebruik genomen joodse begraafplaats is in 1969 vanwege de aanleg van de
nieuwe wijk Grote Waal verplaatst van de Westersingel naar de noordoosthoek van de nieuwe algemene begraafplaats aan de Berkhouterweg. Er zijn
229 staande grafstenen waarvan de oudste dateert
uit 1762. Er zijn twee liggende grafstenen, waarvan
de grootste van de in 1796 overleden vooraanstaande rabbijn Süssman is en middenachter
is een verzamelgraf. Op de grafstenen naast de algemene grafsymbolen (bijv. een treurboom)
ook typisch joodse symbolen zoals een opengeslagen Thora tussen een besnijdenisklem en
-mes. Naast volledig Hebreeuwse opschriften ook grafstenen met zowel Hebreeuwse als
Nederlandse tekst en zes met geheel Nederlands opschrift.

2

Hervormde kerk
Kerkelaan 8/Dorpsstraat, Zwaag
Hoorn’s oudste monument gebouwd voor het midden van de 15e
eeuw. Eenbeukige gotische kerk met een smaller en lager koor
dat nog deels uitgevoerd is in tufsteen en kloostermoppen. Boven
de noordelijke ingang tufstenen maaswerk. De voorgebouwde toren telt drie geledingen en wordt bekroond door een achthoekige
gemetselde spits. Boven de toreningang bevindt zich een latei en
boogvulling van rood zandsteen met gotische drie- en vierpasmotieven. Ook in interieur zijn nog veel bijzondere elementen te
bewonderen.
Trouwen voor één dag. Let op, voor deze activiteit wordt een vergoeding
gevraagd. Tevens wordt het L. van Dam orgel in de kerk regelmatig bespeeld.
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In de historische kas zal tussen 11.00 en 17.00 uur trekzakmuziek ten gehoren gebracht worden. Laat u per gemotoriseerde lorrie langs de kassen
vervoeren.

5

Molen De Krijgsman
Noorderdracht 61, Oosterblokker
De geschiedenis van Molen de Krijgsman in Oosterblokker begint in
1602. Aan de overkant van de Noorderdracht werd een standerdmolen
gebouwd. Toen deze in 1862 omwaaide werd een nieuwe achtkantige
houten molen gebouwd; De Krijgsman. Deze molen verbrandde in september 1896 door een blikseminslag. Voor de herbouw zijn delen gebruikt van een molen uit Zaandam-Oost. Omdat er in de omgeving veel
fruitteelt was, werd de molen op een vijf meter hoge onderbouw geplaatst, om genoeg wind
te vangen, Hierdoor werd de nieuwe Molen de Krijgsman, met een stellinghoogte van 10.40
meter de hoogste molen van Noord-Holland.
Op zaterdag is de molen open van 09.00 – 16.00 uur. In de molen kan het
maalproces worden beleefd en in de molenwinkel kunnen de zelfgebakken
producten worden geproefd.

Iconen & symbolen
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3

Tegenwoordig staat een voormalige tuindersschoorsteen naast de historische fruitkassen. De schoorsteen stond aan de Kolenbergstraat maar moest
daar weg wegens het uitbreidingsplan Bangert en Oosterpolder. De Bangert
was vroeger een belangrijk centrum van fruitteelt en glastuinbouw. Deze
beeldbepalende schoorsteen is hieraan een tastbare herinnering. De circa
18,5 meter hoge schoorsteen behoorde bij een aan de Bangert 60 gelegen
glastuinbedrijf met elf druivenkassen en is met het naastgelegen ketelhuis
gebouwd in 1929 of 1930 in opdracht van tuinder Klaas Balk. Volgens overlevering is de schoorsteen met behulp van een vliegende steiger gemetseld
door een Duitse metselaar die naderhand is omgekomen bij de bouw van een schoorsteen in
Waalwijk. De radiaalstenen waaruit de schoorsteen is opgetrokken zijn vervaardigd door de NV
Canoy-Herfkens Steenfabrieken in Venlo. Bij de schoorsteen wordt ook een authentiek ketelhuis
herbouwd zodat een compleet beeld van een historische fruitkwekerij gegeven kan worden.

R.-k. begraafplaats
Drieboomlaan/Holenweg
Rooms-katholieke begraafplaats uit 1871 met kapel
en gemetselde toegangsbrug met daarop smeedijzeren hek. Het geheel is ontworpen door de bekende
Hoornse architect A.C. Bleijs. De neogotische kapel
heeft een dakbedekking van zeldzame Oegstgeester
pannen. Grafmonumenten van 1871 tot heden. Twee
monumentaal beschermde platanen en een paardenkastanje.

Historische fruitkwekerij met tuindersschoorsteen
Koewijzend 4, Blokker

6

Lourdeskapel
Pastoor Nuijenstraat 2, Zwaag

9

Neogotische Lourdeskapel dateert uit 1882 en is daarmee een
van de oudste Lourdeskapellen in Nederland. In de zeshoekige kapel staat een kopie van de grot in Lourdes waar Bernadette Soubirous in 1858 Maria zag verschijnen. Gebouwd voor
rekening van de toenmalige pastoor Masker, die Lourdes had
bezocht en de grot ter plaatse door een deskundige exact had
laten natekenen. Gebrandschilderde ramen met o.a. de Heilige
Familie, votiefstenen en gedenkplaat van wit marmer. Naast de
kapel is de nieuw aangelegde tuin op het voormalige kerkhof.

7

In oorsprong middeleeuwse kerk die in 1830 herbouwd is met behoud van de laatgotische
toren en hergebruik van een deel van de oude bouwmaterialen waaronder de middeleeuwse
kapspanten. Bij een verbouwing in 1863-1864 is achter in het schip een vergaderruimte gerealiseerd (in 1976-’78 vergroot). De gepleisterde noordgevel van de kerk wordt geleed door
steunberen. De overige gevels door pilasters, die in combinatie met de kroonlijst en de rondboogvensters, het kerkgebouw een neoclassicistische uitstraling geven. Dit was in de 19de
eeuw een populaire bouwstijl. In het interieur is onder meer een eiken preekstoel uit 1657 rijkelijk voorzien van snijwerk en een Ypma-orgel uit 1871. De toren heeft een ingesnoerde spits
en telt drie geledingen. In de eerste de oorspronkelijke entree gevat in een hoge spitsboog en
in de derde aan elke zijde twee gekoppelde galmgaten. In de toren hangt een door Goebel
Zael gegoten klok uit 1537.

Veiling Op Hoop van Zegen
Veilingweg 1, Blokker
Veiling Op Hoop van Zegen uit 1948-’49 met
authentieke afmijnzaal waar tot 1981 groente
en fruit werden geveild. Het gebouw is ontworpen door het Haagse ingenieursbureau Netto
en Smit. In de veilinghallen, wat nu een opslagruimte is, traden 50 jaar geleden The Beatles op.
De kamer rechts naast de ingang deed die dag
dienst als kleedruimte. De afmijnzaal is nu in gebruik bij Historisch Blokker. Dankzij deze vereniging is de zaal gerestaureerd en werkt ook de originele veilklok weer.

Vandaag treedt het Popkoor Absolutely Music op van 13.30-14.15 uur en van
14.45-15.30 uur.

10

Tentoonstelling van surrealistische kunst door kunstenaar Marcel de Bruijn
en doorlopende presentatie plan herbestemming St. Michaëlkerk.
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De Nadorst
Westerblokker 171, Blokker
Tot restaurant en partyboerderij verbouwde stolpboerderij van
het West-Friese type daterend uit omstreeks 1880. Kenmerkend
voor een West-Friese stolp is dat de darsdeuren zich aan de
voorzijde bevinden. De naam De Nadorst herinnert aan de op
de hoek van de Westerblokker en de Holenweg gelegen gelijknamige uitspanning die eeuwenlang het klassieke eindpunt was van de zondagmiddagwandelingen van de inwoners van
Hoorn. In 1954 is deze gesloopt voor de aanleg van de Provinciale Weg.
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St.-Michaëlkerk
Westerblokker 44, Blokker
Voormalige rooms-katholieke kerk van de Heilige Aartsengel Michaël uit 1852-1853. Deze driebeukige kerk met
ingebouwde fronttoren is tegelijk met de aangrenzende
pastorie opgetrokken in eclectische stijl. Ontwerper was
Theo Molkenboer, met circa 70 kerken op zijn naam de belangrijkste kerkarchitect in het midden van de 19de eeuw.
In 1972 raakte de Michaëlkerk buiten gebruik. Het kreeg
een nieuwe functie als tapijthal en de toren werd afgeknot vanwege bouwvalligheid. In 2014/2015 is de kerk door
de Stichting Stadsherstel Hoorn gerestaureerd en heeft de
kerk weer een torenspits gekregen. De kerk zal nog verder
worden gerestaureerd en wordt herbestemd.

Boerderij Westerhout en monumentale bruine beuk
Westerblokker 125, Blokker
Voormalige boerderij Westerhout
bestaande uit een woonhuis uit
1917 waarachter een aangebouwde
stolpschuur van ouder datum. Het
in Jugendstil opgetrokken woonhuis
verving een voorganger met klokgevel. Opdrachtgever voor de nieuwbouw waren veehouder Pieter Portegies en zijn vrouw Catharina Karsten. De oudere stolpschuur is in 1917 verlengd. Onder de rechter helft van het woonhuis bevindt zich een grote kelder uit de 17de of
18de eeuw met een vloer van groene en gele plavuizen in schaakbordpatroon. Bijzonder zijn
het zorgvuldig gedetailleerde metselwerk van de voorgevel en de rolluiken uit 1917 die nog
steeds functioneren. Links van het pand staat een monumentale bruine beuk. Ruim 200 jaar
oude bruine beuk die van gemeentewege beschermd is. Met een stamomtrek van ruim zeven
meter is het de dikste bruine beuk in Noord-Holland. Volg de borden naast Westerblokker 125
om de beuk te bereiken. Ook de woning is toegankelijk

Regelmatig zal de veilingklok gedemonstreerd worden

8

Hervormde kerk Blokker
Westerblokker 105, Blokker

IX

DE EENHOORN, ICOON VAN HOORN

In Hoorn is het eigenlijk elke dag Monumentendag. Je kunt koffiedrinken in een monument,
winkelen in een monument en een museum bezoeken in een monument. De stad dompelt je
onder in de geschiedenis en er is weinig voor nodig om je eeuwen terug in de tijd te wanen.
Ik loop nu al 25 jaar de stad in en uit. Via het West, de Grote Oost of het Kleine Noord. En
van welke kant je ook aan komt lopen, steeds weer word je verrast door de schoonheid van
de licht overhangende 17e- en 18e-eeuwse gevels, de soms mysterieuze gevelstenen en de
protserige pracht en praal van onze koopmansstad.
En als je koffiedrinkt op het terras van De Waag of de Hoofdtoren, dan weet je je bespied door
hét symbool van de stad, de eenhoorn. In de straten van Hoorn zijn er vele te vinden. Ze staan
op de Oosterpoort, op de gevel van het Sint Pietershof, het Weeshuis en op de Bossuhuizen.
Al in de vijftiende en zestiende eeuw doken de eerste eenhoorns op in de geschiedenis van
de stad, bijvoorbeeld in de wapens van belangrijke families en functionarissen. En in de zeventiende en achttiende eeuw werd de eenhoorn nog belangrijker als stedelijk symbool. Het
fabeldier stond voor goddelijke bescherming, voor de maagd Maria, voor gerechtigheid,
puurheid, genezende kracht en onsterfelijkheid. En nog steeds is een modern gestileerde
eenhoorn het uithangteken voor de stad.
Niet de eerste de beste dus, die eenhoorn. Daar kun je als stad mee aankomen. En nu nodigen de eenhoorns van Hoorn je uit om binnen te lopen bij de vele monumenten. En te
genieten van de verhalen over de oogstrelende gebouwen waar je normaal gesproken niet
naar binnen kunt.
Doen. Je doet er Hoorn, de eenhoorn en jezelf een groot plezier mee.
Cees Bakker, Westfries Museum

(advertentie)

AANNEMERSBEDRIJF

www.awfbouw.nl
info@awfbouw.nl
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Dr. Nuyensstraat 20
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 ESCHRIJVING OPENGESTELDE MONUMENTEN
BESCHERMDE BINNENSTAD HOORN

Sint-Jozefhuis en museum Kaap Hoorn-vaarders
Achterom 15, 17
Voormalig ‘R.K. Wees- en Oudeliedenhuis St. Jozef’
uit 1773. Het gebouw bestaat uit vier vleugels rondom een rechthoekig binnenhof. De zuilengalerij van
de achtervleugel is in 1884 dichtgezet. De voorgevel
heeft een rijkversierde ingangspartij met lofwerk in
Lodewijk XV-stijl. In 1985 gerestaureerd en verbouwd
tot 31 woningen. In het toegangsportaal een gedicht van Jan Bent (een 18e-eeuwse jurist uit
Hoorn, die actief deelnam aan het culturele leven van zijn tijd). De regenten- en regentessenkamer ter weerszijden zijn nu vaste tentoonstellings- en voorlichtingsruimte van de Stichting
Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. Door kaarten, prenten, scheepsmodellen, scheepsgerei, navigatie-instrumenten en andere voorwerpen wordt hier een duidelijk overzicht gegeven
van de historische enerverende zeevaart om Kaap Hoorn, het uiterste zuidelijke puntje van
Zuid-Amerika. Oorspronkelijk heette het gebouw de ‘Barmhartigheid’. Het schoorsteenstuk
in de regentessenkamer verwijst daar nog naar.

13

15

Doelengebouw
Achterstraat 2
Dit complex bevat de voormalige doelengebouwen
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
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Woonhuis 16e eeuw
Bierkade 10
Dit bescheiden woonhuis met zijn Anton Pieckachtige uitstraling stamt uit de 17e eeuw. In 1919 bevindt het pand zich in
een troosteloze staat. Vereniging Oud Hoorn wordt de nieuwe
eigenaar. In 1926 wordt het pand getroffen door een zware
storm. De schade is groot. Na een grote restauratie is het pand
in 1927 weer bewoonbaar. Het pand heeft een houten pui met
18e-eeuwse roedeverdeling tussen gesneden consoles. De opvallende goot die dwars over de gevel loopt liep vroeger naar
een waterput. In het interieur een 18e-eeuwse tegelschouw en
mooi houten schotwerk.

16

Kamer WIC/Vrijmetselaarsloge
Binnenluiendijk 2
Voormalige Kamer van de Westindische Compagnie. De huidige voorgevel met verhoogde entree verving in 1784 de gevels
van de oorspronkelijke panden, die zich hierachter bevonden.
Deze huizen waren In 1629 aangekocht door de West-Indische
Compagnie (1621-1791) en ingericht tot haar “kamer” (kantoor).
In het fronton het monogram GWCH (Geoctroyeerde West-Indische Compagnie Hoorn). Na de opheffing van de compagnie
vervaardigde de Vaderlandse Maatschappij hier o.m. geschilderd behang. Sinds 1872 in gebruik als loge ‘West-Friesland’ en
loge ‘De Eenhoorn’. Oude vrijmetselaarsalmanakken uit 1778 en
1780 maken melding van een loge in Hoorn: l’Esprit de Corps.
Dit was een militaire loge, behorende bij het in Hoorn gelegerde
regiment dat nu en dan van standplaats wisselde. Sommige gebruiken die nog in de loge in
zwang zijn vinden daar hun oorsprong. De vestibule met 18e-eeuws stucwerk biedt toegang
tot de ‘werkplaats’ of ‘tempelruimte’.
Iconen & symbolen
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Stichting Op Roet organiseert hier vandaag een verhalenkamer. De verhalen
gaan over het verleden, het heden en de toekomst. Tijdens de verhalenkamers zullen betekenisvolle verhalen en verborgen geschiedenissen van
het monument ontsloten worden. Er zijn drie vertellers. Zij vertellen ieder
maximaal een kwartier over hun bijzondere relatie met het gebouw. In ieder
monument zijn er twee momenten waarop de verhalenkamers starten.
Van 12.30 – 13.15 uur en van 14.30 – 15.15 uur.

Sint Jozefschool
Achterom 19
Voormalige katholieke lagere school voor jongens.
Het ontwerp is van de Zaanse architect S. B. van
Sante wat nog afleesbaar is op het gedenkplateau
in de gang op de begane grond. Ten behoeve van
het schoolplein zijn in 1922 twee woningen gesloopt,
Achterom 17 en 19. In 1951 is de school aan de
westzijde uitgebreid met onder andere een gymnastieklokaal. Het interieur verkeert nog grotendeels in
oorspronkelijke staat met ruime gangen met tegelvloeren en tegellambriseringen. In deze lambriseringen zijn bijzondere tegeltableaus opgenomen met Hoornse stadsgezichten en vergelijkingen
tussen beroepen en leefomstandigheden in de oudheid en begin 20e eeuw. De school wordt
momenteel als atelierruimte verhuurd.

14

schieten met de voet- of kruisboog en leden van het Sebastiaangilde met de handboog. Het
gebouw werd gebruikt voor vergaderingen en de schuttersmaaltijden. In de 18de eeuw werd
het gebouw verhuurd als logement. Vanaf 1876 toen de schutterij definitief werd opgeheven,
is het gebouw tot 1972 in gebruik geweest als ‘Doelenhotel’. Tegenwoordig wordt de kern
van het complex gevormd door de Sebastiaansdoelen uit 1615/1648. Aan de linkerzijde ligt
de vleugel uit 1648 en aan de rechterzijde de nieuwbouw van 1779.

17

Woon- en pakhuis
Binnenluiendijk 3-4
Binnenluiendijk 3 was een gecombineerd woon- en pakhuis. De gevel, waarvan de top verdwenen is, heeft een in
de 18e eeuw gedeeltelijk gewijzigde houten pui met gesneden consoles en puibalk. In het kalf van het getoogde
deurtje is in een soort cartouche het jaartal 1624 en een
huismerk gesneden. Het interieur uit de bouwtijd is zeer
gaaf bewaard gebleven en heeft nog het oorspronkelijke
houtskelet en een groot deel van de oude indeling. Binnenluiendijk 4 was tot ver in de vorige eeuw
een (houten) visserijloods en werd door de vorige eigenaar met veel kennis en met behulp van
historische materialen uit andere huizen omgetoverd in een vroeg 18e-eeuws huis.

18

21

Breed 12 was vanaf 1919 in eigendom van Jacob Blokker, die het
gebruikte als pakhuis. Het is een pand met een laat 17e eeuwse
halsgevel en was zowel als woonhuis en pakhuis in gebruik. Het
heeft een sobere stenen gevel en vensters met 18e eeuwse roeden.
In 1971 werd het door de erven van Jacob Blokker geschonken aan
Vereniging Oud Hoorn. In de voorgevel is daarom een gedenksteen
geplaatst met als opschrift “dit pand is aan Hoorn geschonken door
de erven van Jacob Blokker Pz. ter nagedachtenis aan hun ouders
MCMLXXIV”.
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Sint Pietershof
Dal 9
Van oorsprong een klooster
van de Kruisherenbroeders.
Na de hervorming is het ‘Oude
Mannen- en Vrouwenhuis’ geworden. Heeft ook als psychiatrische inrichting en gevangenis
dienst gedaan. Ook zijn hier 45 woningen voor senioren ondergebracht. Het geheel bestaat
uit drie binnenhoven, waarvan de grootste toegankelijk is. Toegang via het hoofdgebouw
van 1692 in laat Hollands Classicisme. Links de wapenschilden van regenten en rechts van
burgemeesters. In het fronton op de voorgevel de eenhoorn met het wapen van Hoorn. De
westelijke en oostelijke vleugels en het klokkentorentje van het binnenhof dateren van 1617,
de galerijen zijn van een iets latere datum. Monumentale regentenkamer met goudleerbehang
uit 1768. Tuinaanleg gedeeltelijk in 18de-eeuwse trant. Twee vroeg 19de-eeuwse waterpompen. Door privacy van bewoners is uitsluitend het binnenhof zelf toegankelijk, tenzij tijdens
een rondleiding. Het complex is in 2011 gerestaureerd. Er zijn regelmatig rondleidingen.

22

Museumstoomtram
Van Dedemstraat 8
De 19e eeuw is een eeuw van industriële
revolutie en technologische vernieuwingen,
waarvan het spoor en de stoomlocomotief heel belangrijke symbolen zijn. Een van
de grootste collecties op dit gebied in ons
land bevind zich bij de Museumstoomtram
Hoorn-Medemblik. Een museum waar de
beroemde Bello en de andere locomotieven
niet alleen prachtig worden onderhouden, maar bovendien nog steeds rijden op een kolenvuur om mensen te vervoeren. Op het emplacement kunnen ook een klein spoorwegmuseum, een oud seinhuis en de herstelplaats ‘de lange loods’ bezocht worden.
Beleef de bijzondere sfeer van dit levende museum in de museumwerkplaats
te Hoorn, dat deze dag op vertoon van dit boekje gratis toegankelijk is.
Iconen & symbolen
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Pand 12
Breed 12

Timmermansgildehuis
Dal 3
Eenvoudig pand van baksteen, één van de twee overgebleven gildehuis van Hoorn, nu in gebruik bij het
Westfries Genootschap. (Op de Bierkade staat van
het “bos van kaaskopersknechts, in oorsprong ook
een gildeorganisatie). Er is 17e-eeuws schilderwerk op
wanden, houtskelet en zoldering van de vergaderkamer van de gildevoogden op de eerste
verdieping. Voorlichting en verkoop van boeken over de geschiedenis van Westfriesland.

Blokkerpanden
Breed 22/24
In deze twee panden werd de eerste Blokkerwinkel
van Nederland geopend door Jacob Blokker. Het gaat
om een dubbel woon- en winkelpand uit de 17e eeuw.
Dubbel betekent dat het houtskelet (grenen) en de
balklagen gedeeld zijn, maar dat er wel twee aparte
woningen in gebouwd zijn. Breed 22-24 heeft dan ook
een gemetselde muur in het midden en ook de voor- en
achtergevel bestaan uit twee delen. Dat ook de gevels
gescheiden zijn is vrij ongebruikelijk. Totdat de familie
Blokker de panden in zijn bezit had, waren zij strikt gescheiden. Rond 1903 werden de gevels gelijk gemaakt
(het rechterpand had nog een 17e-eeuwse topgevel)
en ook de roeden in het rechter pand zijn verdwenen.
Na het vertrek van Blokker kwam er op de begane grond een garagebedrijf. In de jaren 80
van de vorige eeuw raakte het pand in verval. Dit verval werd zo erg dat de achtergevel gestut
moest worden. Inmiddels zijn de panden weer in eigendom van de familie Blokker. In 2014
hebben zij het pand geheel gerestaureerd en is de winkelpui gereconstrueerd.

19

20

23

Een overkluisde waterloop
Glop
Tussen het Glop en het Kerkplein ligt een uniek overblijfsel
van het ondergrondse stelsel van overkluisde waterlopen en
riolen. Het Glop is een doodlopend steegje vanuit de Lange
Kerkstraat. Vanaf het Glop loopt de gemetselde gang onder
de Boterhal door. Tot in de jaren 60 van de 20ste eeuw maakte deze gang onderdeel uit van een uitgebreid gemetseld rioolstelsel. Vanwege de slechte staat en het instortingsgevaar
besloot de gemeente de gemetselde riolen te vervangen door
betonnen buizen. Deze werkzaamheden werden in 1978 afgerond. Omdat het riool onder en achter de Boterhal maar
weinig aansluitingen kende en bovendien door de locatie niet
te vervangen viel, is dit behouden gebleven en geleidelijk in
de vergetelheid geraakt. Tot dit jaar loosde de Boterhal nog
altijd het rioolwater op deze gang.
Het gemetselde rioolstelsel is nooit als zodanig gebouwd en zeker niet doelbewust ontworpen. In de
Middeleeuwen was in de stad veel water doordat deze was gebouwd in een veengebied. De toenemende handel maakte al dat water onpraktisch. Om die reden werden al vanaf de 15de eeuw waterlopen
overkluisd. Dat hield in dat het water door een gemetselde ondergrondse gang werd gestuurd waardoor
bovengronds een brede straat ontstond. Voor de huizen aan de straat voorkwam een overkluizing bovendien stankoverlast van vuil water. De oudste overkluizingen werden gemaakt bij de Grote Kerk. Op
één van de watergangen stond reeds in 1447 een huis en hier zou in 1563 het St. Jans Gasthuis worden
gebouwd. Dit is nu de Boterhal. De oudste gang onder dit pand dateert dus van vóór 1447.

Geleidelijk maakte de stad in de 16de en 17de eeuw meer overkluizingen, waardoor uiteindelijk het volledige Achterom, Kleine Noord, Nieuwe Noord, Gouw, Nieuwstraat, Gerritsland, Trommelstraat en nog
enkele stegen waren overkluisd. In dit stelsel waren gemetselde putten opgenomen voor inspecties,
onderhoudswerkzaamheden en als putten voor brandbluswater.
Bij de bouw waren de overkluizingen niet als riool bedoeld. Maar net als op de grachten en waterlopen
in de stad werden ook op de overkluizingen goten en riolen aangesloten. Men voorzag in een systeem
om de riolen met behulp van eb en vloed door te spoelen met schoon water. In de 18de eeuw sprak men
voor het eerst van de stadsriolen.
Uitgebreide verordeningen over hoe om te gaan met afval konden niet voorkomen dat mensen toch van
alles in het riool gooiden. Bij het schoonmaken van de gang achter de Boterhal zijn op de bodem talloze
tabakspijpen, scherven van potten en borden en twee tinnen lepels uit de 17de eeuw gevonden. Ook
toen gold al: wat niet weet, wat niet deert.

Christiaan Schrickx

Daal af naar de historische overkluisde waterloop en ontdek
de ondergrondse geschiedenis van de stad.
Archeologie Hoorn presenteert op locatie onderzoek en vondsten
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Een ingestort gat in de bestrating achter de Boterhal maakte het in 2015 noodzakelijk om het riool van
binnen te bekijken. Na het verwijderen van een dikke sliblaag kwam een fraai gemetselde gang uit de
16de eeuw tevoorschijn. Zowel Gemeente Hoorn als Vereniging Hendrick de Keyser zagen het belang
van behoud hiervan in. Om deze overkluisde waterloop ook zichtbaar voor het publiek te maken, is een
kijkruimte gebouwd. Aan de ene zijde is de smalle gang onder de Boterhal te zien, en aan de andere
zijde kijkt men naar een breder riool uit 1595 dat door het Glop naar het Nieuwe Noord heeft gelopen.
In de wanden zijn gemetselde rioolaansluitingen te zien, waarop gebouwen van het gasthuis hebben
geloosd. Hier krijgt men een unieke kijk op de ondergrondse geschiedenis van Hoorn.

24

Herenhuis
Gouw 7
Voornaam herenhuis uit 1753 met in de kroonlijst het
alliantiewapen van de opdrachtgevers T. Velius en I.
Codde van der Burgh. Rijk geornamenteerd rond de
deurpartij en vensters op beide verdiepingen erboven.
Het interieur bevat onder meer kamers in Lodewijk
XIV- en Lodewijk XV-stijl. De gang en het trappenhuis
zijn verfraaid met Lodewijk XV stucwerk. Achter het
pand bevindt zich een grote tuin omdat de echtgenote
van de bewoner voldoende moest bewegen. Door de
tuinen van de buren aan te kopen werd een groot wandelgebied geschapen.

25

27

Het herenhuis Grote Oost 6 en voorheen nummer 4
is gebouwd in 1728 naar aanleiding van het huwelijk
tussen Cornelis van Foreest en Maria Everdina van
Akerlaken. Naderhand samen met het rechter buurpand (nr.2) gebruikt als Waterschapshuis voor het Waterschap Westfriesland. Na het vertrek van de Duitse Ortskommandantur in mei 1945 is de
benedenverdieping in neo-Lodewijk XVI-stijl opnieuw ingericht.
28

Driebeukige kruisbasiliek uit 1879-1882 met twee elegante fronttorens en grote achthoekige vieringkoepel
bekroond door een lantaarn. Baanbrekend ontwerp
van de Hoornse architect A.C. Bleijs in een combinatie
van barokke, renaissance, romaanse en zelfs oosterse
vormen. Van groot belang voor het stadsbeeld. Inwendige galerijen met bovenlichten, houten tongewelven
met cassetten, deels houten binnen koepel, zijbeukgewelven en binnenmuren van kunstzandsteen, kolommen en pilasters van Nassaus marmer. Muurschilderingen van Jan Dunselman e.a., kruiswegstaties, houten biechtstoelen, glas-in-loodramen van o.a. F. Nicolas & Zonen in Roermond.
Door Bleijs ontworpen orgelkas van het Maarschalkerweerdorgel (1883) met de eerste open
pijpopstelling in Nederland. De 15de-eeuwse houten piëta (Maria met de dode Christus) en
eikenhouten preekstoel (W.F. Krayenschot, 1756) zijn afkomstig uit de gesloopte voorganger,
een schuilkerk.

Lunchroom De Vier Jaargetijden
Grote Noord 31
Pand uit de 18de eeuw met rococo deuromlijsting. Hal en linker
benedenkamer met Lodewijk XVI
stucwerk. Medaillon met afbeelding
van Hippocrates in de schoorsteenmantel.
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Vandaag is er tussen 14.00 en 15.00 uur een openbare repetitie van het
Hoorns Kamerkoor en is er regelmatig orgelspel te beluisteren. Tevens is er
een rondleiding en presentatie over de geschiedenis van het Foreestenhuis.

29

Winkelpand
Grote Oost 47/Schoolsteeg 1-3
Restauratie woonhuizen in uitvoering.
Het voormalige winkelpand Grote Oost 47 wordt momenteel gerestaureerd en verbouwd
tot twee moderne stadswoningen; Schoolsteeg 1 en 3. Het pand bestond oorspronkelijk
uit meerdere kleine woningen naast elkaar waarvan de kelders bij het archeologisch onderzoek zijn blootgelegd. Ook achter de huidige tuinmuur aan de Schoolsteeg stond een kleine
woning waarvan een vloer met achtkantige rode plavuizen zijn gevonden. Vooral bouwhistorisch is Schoolsteeg 3 interessant. Het huis is opgebouwd met een bijzonder houtskelet; een
tussenbalkgebint. Daarnaast is het pand gebouwd met een uitkragende gevel. Dergelijke
constructies komen in Hoorn niet veel voor. Uit onderzoek naar de ouderdom van de houtconstructies is gebleken dat deze dateren uit het begin van de 17e eeuw. Bijzonder zijn ook
de vloerdelen van de tweede verdiepingsvloer die deels zijn voorzien van houten wiggen voor
Iconen & symbolen
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Foreestenhuis
Grote Oost 43
Voornaam woonhuis van de patriciërsfamilie Van Foreest, in 1724 ontstaan door samenvoeging van drie
bestaande huizen waarvoor een nieuwe zandstenen
voorgevel met attiek werd opgetrokken. De gevel
wordt bekroond door vier beelden uit de Romeinse
godenwereld: v.l.n.r. Minerva, Venus, Diana en Mars.
De deurpartij en twee vensters erboven worden omlijst door Lodewijk XIV beeldhouwwerk. Het door twee
atlanten gedragen balkon is voorzien van een smeedijzeren hek met daarin het monogram van de opdrachtgever Nanning van Foreest. In de vestibule gestucte
wanden en plafond met o.a. het oordeel van Paris, een vanwege de drie schaars geklede
mooie godinnen veelvuldig afgebeelde scène uit de Griekse mythologie. Gedeeltelijk oorspronkelijk smeedijzeren stoephek. Sinds 1815 in gebruik als kerk, nu van de Doopsgezinde
Remonstrantse Gemeente. De achtertuin is ingericht met Bijbelse planten.

St. Cyriacus- en Franciscuskerk of Koepelkerk
Grote Noord 15

Vandaag kunt u tussen 12.00 - 16.00 uur luisteren naar het orgelspel van het
Maarschalkerweerd orgel.

Waterschapshuis
Grote Oost 6

de bevestiging. Vermoed wordt dat deze vloerdelen afkomstig zijn uit het naastgelegen Foreestenhuis waar
sommige vloeren eveneens op deze kostbare manier
zijn aangebracht. Uit de oudste kadastrale kaart uit
1823 blijkt dat het gebouw aan de Schoolsteeg bij het
Foreestenhuis behoorde. Bij het verbouwen van deze
patriciërswoning tot kerkruimte zijn de kostbare planken hergebruikt in het kleine pandje.

30
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Wonen en winkelen gaan tegenwoordig samen in deze kerk. De
Grote Kerk dateert uit 1881-1883 en is gebouwd in neo-Hollandse
renaissancestijl naar ontwerp van de Amsterdamse architect C. Muysken. De torenspits is in 1939 in soberder vorm vernieuwd. Verbouwd
in 1985 tot twee winkels en 32 woningen. In 1838 is zijn gotische
voorganger jammerlijk in vlammen opgegaan. Het was een bouwwerk
van vergelijkbare statuur als de Grote Kerk in Haarlem en Alkmaar.
Sinds de terugkeer van een carillon in 1939 waaien weer regelmatig
de feestelijke klanken van de beiaard over de stad.

Ooster- of Sint-Anthoniskerk en Claes Joesthuys
Grote Oost 58, 60
Laatgotische kruiskerk met renaissance voorgevel uit 1616
naar ontwerp van de bekende Amsterdamse architect en
beeldhouwer Hendrick de Keyser. Vanouds vooral een schippers- en visserskerk. Prachtig Lodewijk XV snijwerk van
Bätzorgelfront, kast voor klokgewichten, gebrandschilderde
ramen, wenteltrap naar klokkentoren. Het voorhuis van het
naastgelegen 17de- of mogelijk 16de-eeuwse Claes Joesthuys is vanuit de kerk toegankelijk. De ruimtelijke structuur
is nog intact: een 4,50 m hoog voorhuis met daarachter twee
verdiepingen. Ook het houtskelet is nog aanwezig.

Vandaag is er tussen 13.00 en 13.30 uur een carillon concert door Frits Reynaert
in samenwerking met de Hoornse Brassband onder leiding van Erwin ter Bogt.
De toren van de kerk is toegankelijk na afloop van het concert (van 13.30 tot
16.30 uur). Vanaf de balkons heeft men uitzicht over de binnenstad van Hoorn.
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Huis VerLoren
Kerkstraat 10
Het huis aan de Kerkstraat 10 te Hoorn dateert uit 1430. In 1730 betrok Lucas Merens, toenmalige burgemeester van Hoorn, het pand. Hij
was tevens bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie en dreef
intensieve veehandel met de stad Boston. Toen in 1776 Amerika onafhankelijk werd, was Kerkstraat 10 een van de eerste handelshuizen 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, waarbij het werd getransformeerd tot een van de mooiste huizen van Hoorn.
Er kwamen stijlkamers met vele in bladgoud gezette ornamenten en geverfde doekbespanning
van zuiver zijde. Maar ook een gebeeldhouwde marmeren schoorsteen en een zeldzaam mooi
gestuukt plafond. In een van de stijlkamers bevonden zich vijf ronde schilderijen, die de zintuigen
voorstelden. Eind 1905 werd het gebouw een militair tehuis, genaamd ‘Het Gezellenhuis’ en kreeg
tevens een feestzaal met horecabestemming. Tegenwoordig heet het pand “Huis VerLoren” en is
het in handen van particuliere eigenaars en dient het na een ingrijpende restauratie met herstel van
historische elementen als locatie voor feesten en partijen.
Het pand is vandaag overdag vrij toegankelijk.
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Hoofdtoren en Houten Hoofd
Hoofd 2
Als verdedigingstoren in 1532 gebouwd tegen aanvallen
vanuit zee. Laatgotische opzet. De bakstenen westgevel
was oorspronkelijk uitgevoerd als een trapgevel. De zeezijde is opgebouwd van lichte ledesteen. Als baken voor de
scheepsvaart al van verre zichtbaar. Aan deze zijde is ook
een z.g. lichtkooi te zien, waar kaarsen in werden gebrand.
De gevels zijn voorzien van een boogfries ter hoogte van
der weergang. Het torentje met lantaarn uit 1750 is een kopie van een verbrande voorganger uit 1651. Op de walmuur
links van de toren, uitkijkend over zee, de beeldengroep De
scheepsjongens (Rolf, Hajo en Padde) van Bontekoe. Het
daarachter gelegen Houten Hoofd dateert oorspronkelijk uit
1464. Het diende om vertrekkende zeilschepen bij tegenwind
uit de haven te trekken.

Sint-Jansgasthuis
Kerkplein 39
Dit in vroeg-renaissancestijl gebouwde gasthuis uit 1563 diende oorspronkelijk voor verzorging van zieken en onderkomen van vreemdelingen. Tot
1841 was hier het gasthuis gevestigd en daarna deed het gebouw o.a.
dienst als magazijn van het Hoornse garnizoen en als botermarkt. Oorspronkelijke kleuren van de koppen en maskers op de kraagstenen onder
de eerste verdiepingsvloer. Nu tentoonstellingsruimte van Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken. Het pand wordt in verschillende fasen gerestaureerd.

Vandaag is er in de kerk regelmatig een openbare repetitie Noordhollands
Jeugdorkest (symfonie orkest) te beluisteren.
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Grote Kerk
Kerkplein
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Mariakapel
Korte Achterstraat 2A

Restaura�e / reconstruc�e
rijksmonument

Villa Clemen�ne

Kapel uit 1508, onderdeel van het voormalige Mariaklooster. Het
naastgelegen complex werd na de hervorming burgerweeshuis en
de kapel zelf wapenarsenaal voor de Staten van Holland en Westfriesland. De gotische voorgevel is gepleisterd en na een brand in
1877 voorzien van een neoclassicistische toegangspartij. Het gotische uiterlijk van de kapel is goed waarneembaar vanuit de vroegere weeshuistuin, via het poortje aan de kant van de Turfhaven te
bereiken. De kapel is nu in gebruik als tentoonstellingsruimte van
het kunstenaarsinitiatief Hotel Mariakapel.

Purmerend

Stichting Op Roet organiseert hier vandaag een verhalenkamer. De verhalen
gaan over het verleden, het heden en de toekomst. Tijdens de verhalenkamers zullen betekenisvolle verhalen en verborgen geschiedenissen van
het monument ontsloten worden. Er zijn drie vertellers. Zij vertellen ieder
maximaal een kwartier over hun bijzondere relatie met het gebouw. In ieder
monument zijn er twee momenten waarop de verhalenkamers starten.
Van 13.30 – 14.15 uur en van 15.30 – 16.15 uur.

Rietvink
Architecten bna
www.rietvink-architecten.nl
+31(0)299 - 439 993

foto’s: Bernard Faber
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Mariaklooster/Burgerweeshuis
Korte Achterstraat/Weeshuistuin
Toegankelijk via poortje aan de Weeshuistuin. Dit is de voormalige binnentuin van het Mariaklooster. Vanaf het poortje gezien links de gotische kapel uit 1508 en rechts de voormalige
kloostergebouwen, die na de hervorming tot in de jaren 1960,
dus bijna vier eeuwen lang, als burgerweeshuis dienst deden.
De gevels van deze gebouwen dateren grotendeels uit de 18de eeuw. Achter de kapel zijn
de fundamenten van de vroegere Catharinakapel boven het maaiveld opgetrokken. Hardstenen waterpomp in Lodewijk XV-stijl. Schuin daartegenover in de hoek van de muur is nog
een vroegere wandpomp aanwezig. Een regenpijp, nog uit loden delen bestaand, voert het
hemelwater naar een ondergrondse waterverzamelbak, waar het water uit opgepompt wordt.
De paardenkastanje, de plataan en de linde zijn als monumentale bomen beschermd.

Claes Stapelshofje
Munnickenveld 21
Voormalig vrouwenhofje gesticht door Claes Stapel en twee
vrienden in 1682. Twee historische waterpompen zijn nog aanwezig. Het renaissance toegangspoortje, mogelijk uit de werkplaats van Hendrick de Keyser, heeft in de Kruisstraat gestaan
als toegang tot het terrein van het voormalige Ceciliaklooster,
waar de Latijnse school was gevestigd.
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instandhouding
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P R O N K RESTAURATIE B V

Machinestraat 2, Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen, telefoon (0226) 391374, fax (0226) 392032
E-mail: info@pronkbouw.nl, website: www.pronkbouw.nl
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PRONK STAAT VOOR VAKMANSCHAP
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Statenlogement
Nieuwstraat 23/Nieuwsteeg
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 nonnenklooster
van St. Cecilia op voorwaarde
dat de nonnen een nieuwe
stenen kapel zouden bouwen.
Deze kapel van 1453 staat er
nog steeds. Na de reformatie
veranderde de functie van de
gebouwen: de Gecommitteerde raden van West-Friesland en het Noorderkwartier gebruikten
het als logement en de kapel werd als eetzaal gebruikt. Het grote schilderij van de slag op de
Zuiderzee (de Spaanse vloot van admiraal Bossu tegen de Watergeuzen en de Westfriezen)
is van Jan Theunisz. Blankerhof uit 16168. De houten lijst is gemaakt door Jan Kinnema voor
een bedrag van ƒ 475,- maar hij kreeg nog ƒ 100,- extra vanwege de buitengewone kwaliteit
van het houtsnijwerk. De eetzaal kreeg de tegenwoordige inrichting in 1788 dor architect
Leendert Viervant en acht jaar later werden de gebouwen aangekocht door de stad Hoorn
en ingericht als stadhuis, de eetzaal werd raadzaal. Tot 1977 heeft het complex als stadhuis
dienst gedaan.
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- Poortje bij de binnentuin van het vroegere Oude Vrouwenhuis en
Geertenklooster met omlijsting van Namense steen en op de sluitsteen van de boog het wapen van Hoorn. Verbonden door een houten overwelfde gang uitkomend op het Kerkplein.
- Poortje op het Kerkplein van ‘Het Oude Vrouwen Huys’. Dit poortje
uit 1610 heeft een Dorische poortomlijsting tussen Ionische halfzuilen. Een bijzondere versiering vormen o.a. de ‘scharnieren’ rond
Oude Vrouwen Huys poortje
de halfzuilen. In de bovenhoeken twee putti met een zandloper en
doodshoofd als symbolen van vergankelijkheid, toepasselijk voor een oude-vrouwenhuis. Het
fronton wordt doorbroken door het wapen van Hoorn en geflankeerd door twee zittende
vrouwenfiguren.
- Admiraliteitspoortje in de hoek van het Kerkplein. Het enig overgebleven bouwdeel van
het daarachter gestaan hebbende Admiraliteitsgebouw en Prinsenhof. Het poortje dateert
van 1607. Het wapenschild draagt het wapen van de Westfriese Admiraliteit: het wapen van
West-Friesland met twee gekruiste ankers en de letters PPP die staan voor Pugno Pro Patria
(ik vecht voor het vaderland).
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Twee voormalige pakhuizen van de Hoornse kamer van de Verenigde Oostindische Compagnie. Het rechter pakhuis van 1606
(verlengd tussen 1630 en 1639), het linker vermoedelijk van 1610.
Eenvoudige renaissance trapgevels tegen hoog zadeldak. Boven
de deur van het rechter pakhuis een cartouche met het bouwjaar 1606 en een geopende baal met Oost-Indische specerijen.
In de linker voorgevel een grote gevelsteen met 17de-eeuwse
driemasters. Inpandig heeft het rechter pakhuis aan de Onder
de Boompjeskant 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. Dit gedeelte van het rechter pakhuis herbergt het onderkomen van de Vereniging Oud Hoorn met een voorlichtingsbalie
over de geschiedenis van Hoorn. In het linker pakhuis is theater
Het Pakhuis voor amateurtoneel en toneelcursussen gevestigd.

Vijf poortjes
Nieuwstraat, Wisselstraat, Kerkplein
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Admiraliteitsgebouwen/gevangenis
Oostereiland
Het Oostereiland is rond het midden van
de 17de eeuw aangelegd. Kort daarna
liet koopman Cornelis Schuyt er enkele
pakhuizen bouwen die het oudste deel
vormen van het huidige gebouwencomplex. Vanaf 1692 was hier de Admiraliteit
Iconen & symbolen
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- Poortje tussen Nieuwstraat nr. 18 en 20. Een eenvoudige, bakstenen poortomlijsting, met zes natuurstenen blokjes en ingekrast jaartal 1603. De doorgang naar de Wisselstraat is aangebracht ter plaatse
van de voormalige Baghijnepoort nadat de VOC haar
kamer Hoorn vestigde in een voormalige kloostervleugel aan de Nieuwstraat 18. Let op de ongebruikelijke toepassing van de houten sleutelstukken als
console voor de houten zolderingbalken.
- Kloosterpoortje in de Wisselstraat van het in 1606
gestichte Oude Vrouwenhuis, dat op het terrein
van het in 1602 afgebrande Geertenklooster was
Admiraliteitspoortje
gesticht. Boven de doorgang een fries met jaartalcartouche en leeuwenkoppen en hoger een door geblokte pilasters geflankeerde moderne
gevelsteen, die geïnspireerd is op de sterk verweerde oorspronkelijke voorstelling van twee
zittende met elkaar pratende vrouwen. In het gebouw links van het poortje was van 1639 tot
1885 de bank van lening gevestigd. Het poortje geeft via een gang die gedeeltelijk overwelfd
is met een kruisribgewelf en deels met een houten tongewelf toegang tot een binnentuin.

VOC-pakhuizen
Onder de Boompjes 24/Pakhuisstraat

van West-Friesland en het Noorderkwartier gevestigd met een eigen scheepswerf en haven
(de naastgelegen Grashaven). In 1814 heringericht tot militaire gevangenis en daarna in gebruik als verbeteringsgesticht voor bedelaars, landlopers, alcoholisten, souteneurs, enz. Vervolgens weer gevangenis, o.a. na de Tweede Wereldoorlog voor 500 collaborateurs en kortgestrafte politieke gevangenen. In de loop der eeuwen vele malen verbouwd en uitgebreid.
Momenteel zijn hier o.a. het Filmhuis en het Museum van de Twintigste Eeuw gevestigd.
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3D van vroeger – 3D van nu; Hoornse schepen in 3D en moderne toepassing
van bv. 3D tatoeage, 3D film. Foto tentoonstelling van gevelstenen door Esmaralda van Belle

Historische speelgoedverzameling
Pakhuisstraat 10
17e-eeuws woonhuis met een nog grotendeels aanwezig houtskelet,
dat gedeeltelijk is te zien in het opgestelde en als winkel ingerichte
voorhuis. Hier bevindt zich een uitgebreide verzameling historisch
speelgoed.

Lutherse kerk
Ramen 4
In sobere Lodewijk XV- of rococostijl gebouwde kerk uit 1769.
Rijkelijk van rococo snijwerk voorziene mahoniehouten kansel.
Dooptuin met messing doopboog. Oorspronkelijke banken. Het
orgel gebouwd door Pieter Müller, zoon van de befaamde orgelbouwer Christiaan Müller, wordt regelmatig bespeeld. De middelste van de drie uitgebeelde figuren op het orgel stelt de harp
spelende koning David voor. De herenbank onder het orgel heeft
een rijk gesneden opzetstuk in Lodewijk XV-stijl met klok.
Vandaag is er tussen 11.00 en 17.00 orgelspel te beluisteren door Rieuwert
Blok die speelt op het Pieter Müller orgel.
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Westfries Museum
Roode Steen 1
Niet te missen aan de
Roode Steen is de imposante pronkgevel van het
voormalige
Statencollege, 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 verdween de Proost
uit Hoorn en in 1596 namen de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier het gebouw in
gebruik als vergaderplaats. Dit college werd ingesteld omdat de regio was afgesloten van de
rest van het opstandige Nederland, Amsterdam en Haarlem waren namelijk nog Spaans. In
1631-’32 liet het college een nieuw, bij zijn waardigheid passend gebouw neerzetten met een
kostbare natuurstenen voorgevel. Centraal hierin het wapen van de Gecommitteerde Raden,
bovenin dat van stadhouder Frederik Hendrik en op de gevel zeven leeuwen met de wapens
van de steden die vertegenwoordigd waren in het college.
De gevel aan de binnenplaats dateert uit de 18e -eeuw; de klok werd geluid als de vergadering begon. Bij de komst van de Fransen in 1795 werd het college opgeheven en vanaf 1817
huisvestte het gebouw de arrondissementsrechtbank. Hoogtepunt in het rijke interieur is de
grote vergaderzaal met fraaie schuttersstukken. Ook in het museum is de indrukwekkende
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Doopsgezinde kerk
Ramen 31 en 31a
Voormalige doopsgezinde kerk uit 1864-1865 gebouwd
in rondboogstijl naar ontwerp van de Hoornse civiel ingenieur H. Linse. Kenmerkend zijn de rondboogvensters
en de combinatie van rode baksteen met contrasterende
gepleisterde onderdelen zoals vensteromlijstingen, pilasters en lijstwerk. De ingang wordt geaccentueerd door
een rondboogportaal waarin hardstenen zuilen bekroond
door zeldzame kapitelen van gegoten zink, een in de
19de eeuw nieuw bouwmateriaal. Het voorste gedeelte
van de kerk werd tot 1935 bekroond door een achtkantig torentje op een koepelachtige onderbouw. Tot 1965
heeft het gebouw als kerk dienst gedaan. Bij een renovatie in 1995 is een verdiepingsvloer
aangebracht. Op de eerste verdieping, bereikbaar via het buitentrappenhuis rechts, kunt u de
oorspronkelijke gestucte wand- en plafondafwerking bekijken.

Centrum Varend Erfgoed
Oostereiland, Schuijteskade 22
Bij de binnenvaart en visserij van honderd jaar geleden horen vele ambachten. Zo zijn er het naaien
van zeilen, het naaien en boeten van netten, het
klinken van staal, het slaan van touw en meer.
Deze ambachten vergen vakmanschap (de resultaten zijn vaak zelfs ‘kunstig’ te noemen) en zijn lang
niet meer zo veel te zien als vroeger. Bij Centrum
Varend Erfgoed Hoorn worden deze oude werkzaamheden nog regelmatig uitgevoerd. Ook is
de museumhaven, met monumentale schepen, de moeite van het bezoeken waard.
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stadsmaquette van Hoorn in 1650. Maar liefst dertig vierkante meter groot, met daarop meer
dan 1200 panden. De maquette is te bezichtigen in de speciaal daarvoor ingerichte grote
kelder van het museum en voorzien van een spectaculaire presentatie. Op vertoon van dit
programmaboekje is de toegang tot het Westfries Museum vandaag gratis. Bent u in bezit
van een museum jaarkaart, laat deze dan bij de balie even registreren.
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Patriciërswoning ontstaan in
1744 na samenvoeging van
drie bestaande huizen. De
ruimtelijke structuur is nog
steeds aanwezig. Op de bovenste verdieping en zolder is
het houtskelet nog zichtbaar.

Vandaag is in het Westfries Museum tussen 14.00 en 15.00 uur het Hoorns
Harmonie Orkest te beluisteren
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Waag
Roode Steen 8
Het waaggebouw is in 1609 gebouwd
naar ontwerp van de bekende Amsterdamse architect en beeldhouwer
Hendrick de Keyser. Bij de restauratie
van 1912-1914 is de aangetaste buitenschil van arduinsteen vervangen
door hardsteen. Thans ingericht tot
café-restaurant. De weegschalen zijn
op één na verwijderd, maar het mechaniek aan de zoldering dat de schalen naar buiten kon brengen, is nog
aanwezig. Verder, ook de verdieping,
nagenoeg authentiek. Aan de voorgevel beneden hangt nog het klokje dat
de opening en sluiting van de waag
aankondigde.

Restaurant Ridderikhoff
Roode Steen 9
Het pand is van eind 16de-eeuwse oorsprong en in
2001 grondig gerestaureerd en ingericht tot café/restaurant met inzet van mensen met een arbeidshandicap. Roode Steen 9 heeft o.a. een eind 19de-eeuwse
voorgevel en in de voorgang een houten tweelingpoortje. In gang stenen renaissancepoortje. Alle verdiepingen tonen delen van het houtskelet. In 1882
toen hier café Dalmeijer gevestigd was, werd de wintertuin naar ontwerp van de Hoornse architect A.C.
Bleijs gebouwd. Van 1924 tot 1995 was hier de landelijk bekende kostuumverhuurderij ‘de erven Ridderikhoff’ gevestigd.

60

Iconen & symbolen

Toekomst van toen. Activiteit over bouwen en architectuur voor kinderen en
volwassenen. Expositie van het Lectorium Rosicrucianum over de symbolen
en iconen die zij gebruiken.
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Water en Vuurhuys
Schoolsteeg 7
Dit bijzonder vormgegeven hoekpand stamt
uit de 17e eeuw. Het is op vlucht gebouwd
(vooroverhellend) en heeft een karakteristiek afgesneden zijkant aan de Trommelstraatzijde. Het kent twee verdiepingen en
een zolder. De oppervlakte is slechts 22 m2.
Het was voorheen een water- en vuurhuis,
men verkocht gloeiende turf voor de haard,
fornuis of stoof. Ook kon je er warm water
krijgen. In de 19e eeuw kocht de winkelier
het warme water in bij de stoomwasserij. In
1938 moest het vanwege bouwvalligheid
worden afgebroken, maar de Vereniging
Oud Hoorn stelde een “snel-reparatieplan”
op ten bedrage van ƒ 590. Na aankoop
door Vereniging Oud Hoorn in 1953 is het
pand gerestaureerd.

Het pand heeft dit jaar weer stevig onderhoud gekregen en is vandaag open
voor het publiek, met een eenmalige expositie van beeldende kunst.
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Beschrijving opengestelde monumenten
beschermde binnenstad Hoorn

Beschrijving opengestelde monumenten
beschermde binnenstad Hoorn
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Gebouw Rozenkruizers
Roode Steen 15

COLOFON
Stichting Open Monumentendag Hoorn
Joost Buchner, Anna Eising, Henk Jageman, Marchel de Bruijn, Dick van der Pijl,
Hieke Stapel, Harm Stumpel, Nico Happé, Jos Ross
De Open Monumentendag Hoorn wordt mede mogelijk gemaakt door:
- Gemeente Hoorn
- Unedo Printmedia
- Alle adverteerders in dit boekje

Een eeuw lang actief
voor Hoorns erfgoed
Oud Hoorn staat midden in de Hoornse samenleving. Al bijna 100 jaar.
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

advMonumentendag2016.indd 1
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Met dank aan:
- eigenaren, bewoners en beheerders van alle opengestelde panden
- alle vrijwilligers
- bureau Erfgoed Gemeente Hoorn
- Geo-informatie Gemeente Hoorn
- Vereniging Oud Hoorn
- Stichting Historisch Zwaag
- Historisch Blokker
Tekst
Bureau Erfgoed Gemeente Hoorn, Harm Stumpel
Illustraties
Bureau Erfgoed, Edwin Hinfelaar, Harm Stumpel, Westfries Archief, www.andere-weg.nl
Vormgeving en druk
Bart Ross, Rosier Print
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Stichting Stadsherstel Hoorn

R.K Sint Michaëlskerk Westerblokker 44

“We maken
de Kerk weer
mooi en
toegankelijk”
www.stadsherstelhoorn.nl

Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn
t. 0229-252200

Like ons op Facebook

oud
nieuw

