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HOORN,  
STAD VAN DE GOUDEN EEUW
Hoorn is in het jaar 2019 Stad van de Gouden Eeuw. U kunt ons 
roemrijke verleden beleven in de vorm van theater, tentoonstelling, 
literatuur en kunst. Uiteraard staat ook Open Monumentendag in het 
teken van de Gouden Eeuw.  

In de 16e en 17e eeuw kende Hoorn zijn grootste bloei op economisch 
gebied. Vele pakhuizen, woonhuizen, de Waag en andere Hoornse 
iconen, zijn in de 17e eeuw gebouwd en getuigen van deze 
welvarende periode. In de oude straten en stegen van Hoorn komt de 
Gouden Eeuw dan ook heel dichtbij. Open Monumentendag biedt de 
mogelijkheid om achter deuren te kijken die anders gesloten zijn voor 
publiek. Ervaren gidsen vertellen u over de historie van het pand, of 
u wordt door de eigenaar zelf ontvangen. Het programma is dit jaar 
gevarieerd, er zijn tijdelijke tentoonstellingen, u kunt de meeste musea 
van Hoorn gratis bezoeken en op verschillende locaties wordt muziek 
gespeeld. Natuurlijk is in havenstad Hoorn aandacht voor varend 
erfgoed, breng bijvoorbeeld een bezoek aan de historische schepen 
die aan de Doelenkade liggen.

Tijdens een feestelijke dag als Open Monumentendag blijkt 
hoe trots we op onze stad mogen zijn. De monumenten staan er 
prachtig bij en ik wil dan ook mijn waardering uitspreken richting de 
monumenteneigenaren die zo goed op de panden passen. Ieder 
jaar weer ontmoeten we veel enthousiasme van alle deelnemers en 
betrokkenen, zij maken Open Monumentendag Hoorn tot een succes. 
Ook aan hen spreek ik mijn waardering en dank uit!

Ik wens iedereen een prachtige dag toe in onze gouden monumenten,

Samir Bashara,
Wethouder Erfgoed en Monumenten     

Welkom in 
Hoorn, stad 
van de Gouden 
Eeuw.
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i
Open 

Monumentendag 
Hoorn is dit  

jaar veelzijdiger 
dan ooit. 

Vorig jaar was ik in Portsmouth, 
aan de Engelse zuidkust. Vooral 
het deel aan de haven is een 
bezoek meer dan waard, er zijn 
vele monumenten en mooie oude 
havens met veel levendigheid. 
De wandelroute door het histori-
sche ‘Waterfront’ was eenvoudig 
te volgen, in het trottoir waren 
steeds ‘schakels’ (van een ketting) 
opgenomen. De aaneengeregen 
schakels vormden een boeiende 
wandeling, met informatie aan-
gegeven op prachtig vormgege-
ven bronzen panelen. Maar er 
kan natuurlijk niets tegen Hoorn 
op, ook onze schakels, de open-
gestelde panden, vormen een 
prachtige route. Open Monu-
mentendag is echter ook op een 
andere manier afhankelijk van 
een groot aantal schakels, zoals 
de medewerking van de eige-
naren, de vrijwilligers, de gidsen, 
schrijvers, muzikanten, sponso-
ren, gemeente Hoorn et cetera. 
Pas als alle schakels aaneen zijn 
geregen kan Open Monumenten-
dag Hoorn weer van start. 

Dit jaar hebben we, naast alle 
andere zaken, een tweetal in 
het Statenlogement aanwezige 

kunstwerken in het licht gezet. 
Zo is er door Hans Muntjewerff, 
maritiem-historisch-deskundige,  
gekeken naar het schilderij ‘De 
slag op de Zuiderzee’, gemaakt 
in 1668. In het programmaboekje 
staat een artikel over dit bijzon-
dere schilderij. 

En wie/wat staat er allemaal op 
het kunstwerk ‘Gezicht op het 
Hoornvlies’, een werk uit 1997. 
Daarvan is slechts weinig bekend. 
In onze stand op de Roode Steen 
is een grote foto van het werk 
aanwezig. Kunt u helpen de infor-
matie aan te vullen?  

Het realiseren van Open Mo-
numentendag is alleen moge-
lijk dankzij de steun van onze 
sponsoren en de vele vrijwilligers. 
Namens de Stichting Open Monu-
mentendag Hoorn dank ik ieder-
een die deze dag mogelijk heeft 
gemaakt. Ik hoop u te treffen bij 
onze informatiestand op de Roode 
Steen en wens u een plezierige 
dag in onze fraaie stad. 

Joost Buchner, voorzitter Stichting 
Open Monumentendag Hoorn.

ACTIVITEITEN

Sinds lange tijd wordt er weer ge-
graven in de historische binnen-
stad van Hoorn. Deze zomer wordt 
een groot terrein blootgelegd op 
de hoek van de Nieuwsteeg en 
de Nieuwe Noord. Hier worden 
huizen uit de Gouden Eeuw ver-
wacht. Voor het beeld van Hoorn 
in de Gouden Eeuw is deze locatie 
van groot belang, want zelden is 
het mogelijk geweest een der-
gelijk groot terrein in het centrum 

INFORMATIEMARKT 
OP DE ROODE STEEN

Heeft u een vraag over Open 
Monumentendag Hoorn? Kom 
dan naar de informatiemarkt 
op de Roode Steen. Luister naar 
het optreden van Shantymen 
Kaap Hoorn, bezoek de boe-
kenmarkt van Vereniging Oud 
Hoorn en de grootste luchtfoto 
van Noord-Holland. Stichting 
MOOI Noord-Holland liet deze 
reproductie maken. Speciaal 
voor Open Monumentendag 
hebben we heel West-Friesland 
uitgerold. 

HELP  
MET DE ZOEKPLAAT

In het Statenlogement hangt 
het kunstwerk ‘Gezicht op het 
Hoornvlies’, in opdracht van de 
gemeente Hoorn gemaakt door 
de Amsterdamse kunstenaar Ha-
rold Vlugt. Het is een groot werk, 
collagetechniek op een houten 
paneel, in een indrukwekkende, 
vergulde lijst. De collage overziet 
de polder, de stad en de zee. Door 
de zeventiende-eeuwse ‘pop’ 

LANCERING  
ERFGOEDSITE 
Op 14 september wordt de nieuwe 
erfgoedsite van gemeente Hoorn 
gelanceerd. Ga naar  
www.erfgoedhoorn.nl  voor  
informatie over al 
onze monumenten, 
werkzaamheden en 
activiteiten. Lees ook 
over ervaringen van 
andere monumenten- 
eigenaren of over de 
subsidiemogelijk- 
heden die er voor  
u zijn.

schuift het verleden in het heden: 
Gezicht op het Hoornvlies! 
Op het kunstwerk zien we de 
Hoofdtoren, de Noorderkerk, het 
Statenlogement en meer her-
kenbare gebouwen. Maar we 
zien ook dinosaurussen, vissers-
schepen, molens en mensen. Van 
de afgebeelde mensen zijn de 
meeste onbekend. We herken-
nen Phil Bloom, we zien Koningin 

Juliana en zo kunnen we er nog 
enkele duiden. Maar wie zijn de 
anderen? En wie herkent meer van 
de gebouwen, de stolpen, de mo-
lens? In het Statenlogement én op 
de Roode Steen vragen we aan 
passanten of zij iets of iemand 
herkennen. Zo maken we het ver-
haal over dit kunstwerk compleet. 

Kom kijken en denk mee!

ARCHEOLOGIE AAN DE NIEUWE NOORD

archeologisch te onderzoeken. 
De archeologen van Archeolo-
gie West-Friesland zijn aanwezig 
tijdens Open Monumentendag en 
vertellen u over alle bodemschat-
ten die aangetroffen worden op 
deze unieke plek. 

Een archeologische opgra-
ving laat zich moeilijk plannen, 
deze activiteit is daarom onder 
voorbehoud.
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SCHAKELSBOUWEN IN HOORN 

Gemeente Hoorn draagt een bij-
zondere collectie bouwtekeningen 
uit de twintigste eeuw over aan 
het Westfries Archief. In de tijde-
lijke tentoonstelling ‘Bouwen in 
Hoorn’ op de Roode Steen wordt 
een selectie van de mooiste teke-
ningen getoond.
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nere schepen, de vloot van Dirksz. was met 24 
schepen groter in getal, maar gemiddeld wel 
kleiner van formaat.

ANACHRONISMEN
Hoewel Blanckerhoff het scheepsvaartbe-
drijf goed kende heeft hij de grotere schepen 
op eigentijdse wijze afgebeeld, dus niet naar 
het tijdsbeeld van 1573. De kleinere schepen 
lijken meer in de tijd van 1573 te passen. In de 
loop der tijd kregen de schepen, ondanks dat 
zij dezelfde scheepstypenaam hadden, een 
behoorlijk ander uiterlijk en werden dan ook zo 
afgebeeld. Daarnaast valt op dat de afge-
beelde klokkentoren van de Hoofdtoren pas 
80 jaar later is geplaatst, ook die hoort dus niet 
thuis in het tijdsbeeld van de slag.
 
DE TROFEELIJST 
VAN JOHANNES KINNEMA
Het beeldsnijwerk als omlijsting is een toon-
beeld van uiting van militaire zeemacht. De 
opdrachtgevers konden het eindresultaat 
dan ook zeker waarderen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de lijst net zo beroemd is 
geworden als het schilderij. Bovenaan de lijst 
staat het wapen van West-Friesland afgebeeld 
en onderop de wapens van de 7 steden van 
het Noorder Kwartier, elk naar haar rang ge-
plaatst. Aan beide zijden staan verschillende 
krijgs- en scheepsgereedschappen met onder 
meer pistolen, kruithoorn, hellebaard, zeeatlas 
en kompas. Rechts een opengeslagen boek 
met daarop de signatuur van de beeldsnijder. 

De Gouden Eeuw begon in Hoorn na de 
overwinning van de Slag op de Zuiderzee. 
Onder leiding van Cornelis Dirksz. deelden 
de huurlingen van Prins Willem van Oranje en 
de Watergeuzen in 1573 een nekslag uit aan 
de Spaanse vloot, die werd geleid door de 
graaf van Bossu. In 1662 grepen de Gecom-
mitteerde Raden van de Staten van Holland 
en West-Friesland deze overwinning aan om 
haar status van wereldmacht 
te benadrukken. De Slag op 
de Zuiderzee werd in een 
triomfantelijk tafereel 
vereeuwigd. Jan Theu-
nisz. Blanckerhoff uit 
Alkmaar kreeg de op-
dracht voor het maken 
van het schilderij en Jo-
hannes Kinnema voor het 
maken van de lijst. Om zeker 
te zijn dat de lijst voldeed aan 
de wensen van de opdrachtgevers moest 
de beeldsnijder hiervoor eerst een proefstuk 
presenteren.

HET SCHILDERIJ  
‘SLAG OP DE ZUIDERZEE’ DOOR 
BLANCKERHOFF 

Het centrale deel van het schilderij trekt de 
aandacht, de lichtval op de strijdende spiegel-
schepen geeft zo een heroïsch beeld van de 
slag. Het Spaanse admiraalschip de Inquisitie, 
is herkenbaar aan haar rode vlag met wit kruis. 
Het schip de Eendracht van Admiraal Dirksz. 
voert de Hollandse driekleur. De voorgrond is 

donker gehouden en zo krijgt de overwin-
ning op de Spanjaarden nog meer glans.

De heldhaftige Watergeuzen beschikten 
nauwelijks over kruit en munitie. Om die re-

den was het krijgsplan om zo snel mogelijk 
aan te klampen en de strijd man tegen man 

aan te gaan.

Het schilderij toont verhoudingsgewijs weinig 
vijandige schepen, het merendeel is Hollands. 
De vloot van Bossu telde 12 grotere en 6 klei-

Ook het doodshoofd en de zandloper, 
symbolen van de vergankelijkheid, ont-
breken hier niet.

Het kunstwerk is eigendom van het Rijk en 
kreeg een prominente plek in het Staten-
logement. Logisch, stelt een kunsthistoricus: 
,,Want hier is waar de victorie echt begon, 
niet in Alkmaar, maar op het Hoornsche 
Hop.’’ 

Jos Ross,
Stichting Open Monumentendag 

SLAG OP DE ZUIDERZEE,  
KEERPUNT IN DE GESCHIEDENIS

8

De Gouden Eeuw heeft diepe sporen nagelaten in Hoorn. Het was een 
welvarende tijd die onze stad in belangrijke mate heeft gevormd. Maar 
hoe begon de Gouden Eeuw eigenlijk en welke historische gebeurtenissen 
hingen daarmee samen? Een bijzonder schilderij, dat te bezichtigen is in het 
Statenlogement, geeft het antwoord op deze vragen. 

9

Heldendaad
Opmerkelijk is dat Jan Haring ontbreekt 
op het schilderij. De legendarische ma-
troos uit Hoorn zag kans om in de vlag-
genmast van de Inquisitie te klimmen 
en onder luid gejuich van de 
Geuzen, de Spaanse admi-
raalsvlag los te snijden. Toen 
hij met de vlag naar beneden 
klom heeft hij zijn heldendaad 
met de dood moeten bekopen. 
In verschillende kronieken is Jan 
Haring geroemd en op andere 
prenten en schilderijen is zijn hel-
dendaad wél afgebeeld. 
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De naar mijn mening mooiste en meest 
indrukwekkende plattegrond is die van de 
beroemde cartograaf en uitgever Joan 
Blaeu. Zijn familiebedrijf maakte naam met 
de uitgave van een reeks zeer hoogwaar-
dige atlassen, waarvan de Atlas Maior uit 
1662 het absolute hoogtepunt was. Een atlas 
bestaande uit elf delen, met maar liefst 600 
kaarten en uitgebreide beschrijvingen van de 
toenmalig bekende hemel, aarde en zeeën. 
Met 350 gulden voor een niet-ingekleurde 
en 450 gulden voor een ingekleurde versie 
was de atlas het meest kostbare boek van de 
17de eeuw, een statussymbool voor de rijke 
burgers.  

De stadsplattegrond van Hoorn werd uit-
gegeven als onderdeel van een niet minder 
ambitieus atlasproject, namelijk een beschrij-
ving van alle steden ter wereld. Dit doel werd 
(uiteraard) nooit bereikt. Dat uitgever Joan 
Blaeu dit ook al wel een beetje incalculeerde 
blijkt wel uit zijn voorwoord bij de eerste 
delen van de atlas: “ Ghy sult, geloof ick, met 
my oordeelen, dat het een wichtigh werck is, 
van meer dan gemeenen arbeit, oneindelijcke 
kosten, en by het leven van een mensch nae-

ulijcks te bereicken. Ick sal evenwel aenvangen, 
en met onvermoeiden yver, soo veel mogelijck 
is, voortgaen.”

In 1649 verschenen de eerste delen van de 
stedenatlas met 200 kaarten en beschrijvingen 
van de belangrijkste steden in de Noordelijke 
en Zuidelijke Nederlanden, waaronder die 
van de Westfriese steden Hoorn, Enkhuizen en 
Medemblik. De eerste editie was in het Latijn, 
in 1652 gevolgd door een Nederlandstalige uit-
gave onder de titel 'Toonneel der Steden' van 
de 'Vereenighde Nederlanden'. 

Hoorn staat hierin weergegeven in een prach-
tig gegraveerde kaart op folioformaat, in 
vogelvluchtperspectief, zoals toen gebruikelijk 
was. Voor de weergave van Hoorn werd een 
nieuwe koperplaat gemaakt, die in latere jaren 
ettelijke malen is herdrukt. 

Het maken van alle kaarten in zijn Toonneel 
der Steden moet een enorme klus zijn geweest. 
Blaeu was voor zijn informatie afhankelijk van 
de stadsbesturen die hij om een actueel kaart-
beeld vroeg. Het is goed denkbaar dat Blaeu 
van de Hoornse magistraten kaartmateriaal 

heeft ontvangen van de in Hoorn werkzame 
landmeter Hendrick Cornelisz. Pott. 

Wanneer die informatie niet voorhanden was, 
moest Blaeu zijn plattegronden noodgedwon-
gen op oudere voorbeelden baseren. Dit, en 
het gegeven dat hij niet altijd even juiste infor-
matie ontving, zorgde ervoor dat zijn stads-
plattegronden niet altijd even actueel waren 
en dat er soms grove fouten in slopen.  

Zo ook op de kaart van Hoorn, die eerder het 
beeld van de stad in 1630 lijkt te geven, dan 
van 1649. Zo wordt bijvoorbeeld het in 1632 
gebouwde Statencollege aan de Roode Steen, 
het huidige Westfries Museum, nog in z’n oude 
gedaante weergegeven. 

Maar dat neemt niet weg dat de kaart van 
Blaeu een schat aan informatie over het Hoorn 
uit de Gouden Eeuw bevat. Het laat de stad op 
het toppunt van zijn macht en welvaart zien. 
Wat direct opvalt is de enorme havencapaci-
teit van de handelsstad en de grote bedrijvig-
heid op de kades, waar het werkelijk wemelt 
van de scheepswerven.

Joan Blaeu wilde met de uitgave van zijn at-
lassen bijdragen aan een grotere kennis over 
de toenmalige wereld. Hij sloot zijn voorwoord 
bij de atlas dan ook af met de aansporing 
“Ontvang dan gunstige lezer dit werck en ge-
bruickt het…”. Dat is zeker gebeurd. De stads-
plattegrond is vele malen gebruikt en herdrukt, 
zelfs door zijn grote concurrent Janssonius en 
daardoor uitgegroeid tot de bekendste weer-

gave van Hoorn in de Gouden Eeuw. 
En Blaeu zou zeker verheugd zijn geweest als 
hij had geweten dat zijn plattegrond in de 
jaren 1980 de belangrijkste onderlegger zou 
worden voor een te bouwen maquette van 
Hoorn in de Gouden Eeuw. Jack Buiten nam 
hiertoe het initiatief. Samen met een grote 
groep enthousiaste vrijwilligers bouwde hij op 
de zolder van het huis van tandarts Bob Habes 
het Hoorn van 1650 minutieus na op een schaal 
van 1:300. Het eindresultaat, een maquette 
van maar liefst 5 bij 6 meter, met ruim 2000 
verschillende panden, was lange tijd in de 
Noorderkerk en het Museum van de Twintigste 
Eeuw te zien. Sinds 2010 staat de driedimensi-
onale stadsplattegrond, die eigendom is van 
de Vereniging Oud Hoorn, op de plek waar hij 
thuis hoort, in de kelder van het Westfries Mu-
seum, het museum van de Gouden Eeuw. Met 
moderne licht, beeld en geluidtechnieken wordt 
een toelichting bij de maquette gegeven. In 
een recent vernieuwde audiovisuele presenta-
tie nemen uiteenlopende Horinezen de muse-
umbezoeker mee op een wandeling door ‘hun’ 
Hoorn van de Gouden Eeuw. 

Deze presentatie wordt op Open Monumen-
tendag officieel in gebruik genomen. Een mooi 
eerbetoon aan Jack Buiten en aan Joan Blaeu 
natuurlijk, in wiens woorden ik me tot u richt: 
Ontvang dan gunstige Open Monumenten-
dagbezoeker, dit werck en gebruickt het…. 

Ad Geerdink
Directeur Westfries Museum  

DE MOOISTE  
STADSPLATTEGROND VAN HOORN
Wie wil weten hoe Hoorn er in de Gouden Eeuw uitzag kan het beste te 
rade gaan bij de verschillende stadsplattegronden die met name in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw van de stad zijn gemaakt.
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LEGENDA

5  = Nummer monument

M  = Muziekoptredens

RL  = Rondleiding

MU  = Museum

OA  = Overige Activiteiten
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16  Lutherse kerk

17  Gouw 7

18  Statenlogement

19  Mariaklooster/Burgerweeshuis

20  Mariakapel

21  Doelengebouw

22  VOC-pakhuizen / ver. Oud Hoorn

23  Het Speelgoedmuseum

24  Museumstoomtram

25  Sint Jozefschool

26  Sint-Jozefhuis / Kaap Hoorn-vaarders

27  Waterschapshuis

28  Woonhuis

29  Foreestenhuis

30  Voormalig Kantongerecht

31  Oosterkerk en Claes Joesthuys

32  17e –eeuws woonhuis

33  Vrijmetselaarsloge

34  Museumhuis Bonck

35  Hoofdtoren en Houten Hoofd

36  Oostereiland

37  Centrum Varend Erfgoed
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BINNENSTAD HOORN

1  Waag

2  Westfries Museum

3  Restaurant Ridderikhoff 

4  Expoost

5  Toren van de Grote Kerk

6  De Vier Jaargetijden

7  Ondergrondse waterloop

8  Sint-Jansgasthuis/Boterhal

9  St. Cyriacuskerk

10  De Gekroonde Jaagschuit

11  Maria- of Noorderkerk

12  Claes Stapelshofje

13  Timmermansgildehuis

14  Sint Pietershof

15  Doopsgezinde kerk
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✷    Nieuwe deelnemer:  
bezoek Chocolaterie Spataro 
in 17de eeuws pand aan 
Nieuwstraat 13 

De nieuwe erfgoedsite van gemeente Hoorn is 
op Open Monumentendag gelanceerd!
Ga naar www.erfgoedhoorn.nl 

✷



  Niet te missen aan de Roode 
Steen is het voormalige Staten-
college, gebouwd in 1632-33, sinds 
1881 Westfries Museum. Op deze 
plek stond vanaf de 15e eeuw het 
Proostenhuis, de zetel van de 
afgevaardigde van de bisschop 
van Utrecht. Nadat Hoorn voor 
Willem van Oranje koos, namen 
de Gecommitteerde Raden van 
West-Friesland en het Noorder-
kwartier in 1596 het gebouw in ge-
bruik als vergaderplaats. Dit col-
lege kreeg beslag, omdat de regio 
was afgesloten van de rest van 
het opstandige Nederland. Am-

WESTFRIES MUSEUM- Roode Steen 1

21

Binnenstad Hoorn

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

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

WAAG
Roode Steen 8

FO
TO

: G
A

BY
 H

O
O

G
Z

A
A

D

1514

sterdam en Haarlem waren 
namelijk nog aan Spaanse 
zijde. Het nieuwe gebouw 
kreeg een kostbare na-
tuurstenen (Arduinsteen) 
voorgevel. Centraal in de 
gevel ziet u het wapen van de 
Gecommitteerde Raden, bovenin 
dat van stadhouder Frederik Hen-
drik. Op de top van de gevel ziet 
u zeven leeuwen met de wapens 
van de steden die vertegenwoor-
digd waren in het college. Tijdens 
een restauratie in 1908-1911 verving 
hardsteen het originele natuur-
steen. Het hardsteen is tegen een 

gewapend 
betonnen con-
structie aange-
bracht! Dergelijke 
ingrijpende restauraties kwamen 
in deze periode meer voor. Het 
heeft gelukkig niets afgedaan aan 

Kom de nieuwe 
stadsmaquette 
bekijken!

het monumentale karakter 
van dit pand, een icoon van de 

Gouden Eeuw! 

MU    Gratis toegang op vertoon 
van dit Open Monumentendag 
Boekje.
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  De Grote Kerk dateert van 1881-
1883 en is gebouwd in neo-Hol-
landse renaissancestijl naar 
ontwerp van de Amsterdamse 
architect C. Muysken, nadat zijn 
gotische voorganger in 1838 in 
vlammen opging. Het was een 
bouwwerk van vergelijkbare sta-
tuur als de Grote Kerk in Haar-
lem en Alkmaar. De kerk is nu in 
particulier bezit en ondergaat 
binnenkort een verbouwing en 
herbestemming. In de kap en in 

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

evenals de 
consoles in de 
kroonlijst. In het 

interieur ziet u in 
de hal en linker be-

nedenkamer prach-
tig stucwerk. Boven de schoor-
steenmantel bijvoorbeeld is een 
medaillon met een afbeelding van 
Hippocrates. In het monument is 
restaurant De Vier Jaargetijden 
gevestigd. 

  De voormalige patriciërswo-
ning aan de Rode Steen 15 is in 
1744 ontstaan na samenvoeging 
van drie oudere huizen. De huidige 
lijstgevel met monumentale entree 
is in 1787 gebouwd, geheel in de 
geest van die tijd. De gevel heeft 
een symmetrische opzet. De hori-
zontale band, een kroonlijst, sluit 
de bovenzijde af. De entree heeft 
een omlijsting van pilasters en we 
zien een prachtig ovaal bovenlicht. 
Burgemeester Willem de Vicq gaf 
in 1871 opdracht tot het bouwen 

van het poortje naast het pand. 
Dit poortje met rijk gedecoreerd 
metselwerk, is van een eeuw later. 
Het monumentale pand is in 2015 
gerestaureerd. Sindsdien sieren 
prachtige persiennes (raamluiken) 
de voorgevel weer. Het is duidelijk 
te zien dat dit pand sterk op vlucht 
(vooroverhellend) is gebouwd.  

MU    Bezoek de mooie binnentuin 
en de exposities van Pop-up mu-
seum EXPOOST.

M    Ankie Teunisse en Tiny Posch, 
viool duo, 14:00 – 15:30 uur

  Dit pand van eind 
16de-eeuwse oor-
sprong zit vol verras-
singen. Het is in 2002 
grondig gerestaureerd 
door de Stichting Stads-
herstel Hoorn en ingericht 
tot een zeer karakteristiek 
café/restaurant. Stadsherstel 
Hoorn is sindsdien eigenaar van 
het pand. In de gang een bijzon-
der stenen renaissancepoortje. 
Alle verdiepingen tonen het zeer 

RESTAURANT 
RIDDERIKHOFF
Roode Steen 9 

EXPOOST
Roode Steen 15

TOREN VAN  
DE GROTE KERK
Kerkplein

DE VIER  
JAARGETIJDEN
Grote Noord 31
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zwaar uitgevoerde 
houtskelet. In 1882, toen 

hier café Dalmeijer gevestigd was, 
verrees, achter het oorspronke-
lijke pand, een wintertuin (met 
glasdak) naar ontwerp van de 
Hoornse architect A.C. Bleijs. 

de consistorie zijn in 1984 wonin-
gen gebouwd. De toren is in bezit 
van gemeente Hoorn. De huidige 
torenspits werd gebouwd in 1939, 
na sloop wegens bouwvalligheid 
van zijn voorganger. Sinds de 
terugkeer van een carillon in 1939 
waaieren de feestelijke klanken 
van de beiaard weer over de stad. 
Tijdens Open Monumentendag is 
het op bepaalde tijd mogelijk de 
toren te beklimmen. De gids geeft 
u uitleg over het carillon en u kunt 
uiteraard genieten van het uitzicht 
over de stad en het IJsselmeer. 

OA    De toren is voor beklimming 
(113 treden) open vanaf 14:00 uur.
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SINT-JANSGASTHUIS
Kerkplein 39 

ONDERGRONDSE 
WATERLOOP
‘t Glop

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

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

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

ST. CYRIACUSKERK
Grote Noord 15

8 97

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

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

beeld van Johannes de Doper met 
aan weerszijden ingemetselde 
gevelkopjes. Het beeldhouwwerk 
op de trapgevel noemen we de 
klauwstukken. In de grote zaal, 
waar vroeger de zieken lagen, is 
de originele balklaag behouden 
gebleven. De oorspronkelijke na-
tuurstenen consoles met prachtig 
gebeeldhouwde koppen (mas-
kers) dragen de zware balken. Het 
pand is nu in gebruik als tentoon-
stellingsruimte van Kunstenaars-
vereniging Hoorn.  

lommen en pilasters van Nassaus 
marmer. 
De ook door architect Bleijs ont-
worpen orgelkas is het eerste 
orgel met open pijpopstelling in 
Nederland. De 15de-eeuwse hou-
ten piëta en eikenhouten preek-
stoel zijn afkomstig uit een van de 
vroegere katholieke kerken.  

M    Orgelspel van stadsorganist 
Mark Heerink met muziek uit de 
Gouden Eeuw. 

OA    Doe-orgel project voor 
kinderen van 12.00-13.00 en 14.00-
15.00 uur. Zij gaan zelf een orgel in 
elkaar zetten en bespelen! 
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  De Noorderkerk Ligt tussen het 
Kleine Noord en de Veemarkt en 
is de ‘derde’ kerk van Hoorn. Hij 
kwam tot stand tussen 1441 en 
1519 en is gewijd aan Maria. Het 
is een van de weinige middel-
eeuwse kerken in Hoorn waarvan 
de oorspronkelijke bouwmassa 
bijna helemaal intact is. Opval-
lend is het veelvuldige gebruik van 
hout, waarmee de bouwmassa 
licht bleef. Dit had te maken met 
het relatief zwakke fundament in 

MARIA-  
OF NOORDERKERK
Kleine Noord 32

  Het Timmer-
mansgildehuis 
is één van de 
twee over-
gebleven 
gildehuizen van 
Hoorn. Het heeft 
een uniek interi-
eur. Er is 17e-eeuws 
schilderwerk op de 
wanden, het houtskelet is gaaf 
behouden gebleven en u kunt de 
vergaderkamer van de gilde-

TIMMERMANS- 
GILDEHUIS
Dal 3

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

CLAES STAPELSHOFJE
Munnickenveld 21

  De voorgevel van de Gekroon- 
de Jaagschuit is in 1878 ontwor-
pen door architect A.c. Bleijs in 
Neo-renaissance stijl. Deze stijl 
kun je herkennen aan de gemet-
selde gevels met natuurstenen 
banden, aan de bogen boven de 
ramen en aan de verschillende or-
namenten in natuursteen. De 
ornamenten in de gevels geven 
veel bloot over het gebruik van 
het pand, zij vertellen ons dat hier 
jarenlang tabak, koffie en thee 

DE GEKROONDE  
JAAGSCHUIT
Breed 38

Binnenstad Hoorn

10 11 12 13

werden verkocht. Opvallend is 
de gevelsteen van de Gekroonde 
Jaagschuit, waarop een jaag-
schuit staat die getrokken wordt 
door een ruiter te paard. Het is 
een verwijzing naar de trekvaart 
die in 1660 in Hoorn aangelegd 
werd om een betere verbinding te 
verkrijgen met Amsterdam en an-
dere nabijgelegen steden. Breed 
38 is in 1995 geheel gerestau-
reerd door Stichting Stadsherstel 
Hoorn, waardoor de plannen om 
het pand te slopen buiten beeld 
raakten.    

de natte grond. Ook de dakruiter 
is van hout en werd bekleed met 
bladlood. De Noorderkerk kreeg in 
de 17e eeuw een nieuw interieur en 
in de 18e eeuw werd er een kosterij 
tegen de kerk aan gebouwd. Mo-
menteel ondergaat de Noorder-
kerk een ingrijpende verbouwing 
en restauratie. U kunt een bezoek 
brengen aan deze kerk in trans-
formatie, een unieke blik op de 
werkvloer! 

In verband met de bouwwerk-
zaamheden is de openstel-
ling van de Noorderkerk onder 
voorbehoud.

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

voogden bezoeken. Het pand 
is in gebruik bij het Westfries 

Genootschap die voorlichting 
en verkoop van boeken over de 
geschiedenis van Westfriesland 
verzorgt.  
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  De Lutherse kerk van Hoorn is 
in 1768-1769 gebouwd in Lodewijk 
XV- of rococostijl. De voorganger 
was een schuilkerk uit 1631. Schuil-
kerken lagen vaak verscholen ach-
ter de bebouwing aan de straat 
en mochten zich niet als kerk 
profileren. De huidige Lutherse 
kerk toont zich trots in de gevel-
wand en herbergt een bijzonder 
en rijk interieur. De kansel is van 
prachtig houtsnijwerk voorzien, 
geheel in de geest van de rococo. 
De oorspronkelijke kerkbanken zijn 

LUTHERSE KERK
Ramen 4

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

DOOPSGEZINDE KERK
Ramen 31 en 31a

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

SINT PIETERSHOF
Dal 9 
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wapen van Hoorn. In de prachtige 
tuin, die gedeeltelijk in de 18e eeuw 
aangelegd werd, waant u zich bui-
ten de stad. Recent werd een oude 
windvaan, die ooit de nok van het 
pand sierde, geheel vervallen op 
zolder teruggevonden. Het object 
siert nu de binnentuin van het Sint 
Pietershof. Tijdens Open Monu-
mentendag worden rondleidingen 
georganiseerd die u door het hof 
leiden. Het is een unieke kans om 
de monumentale regentenkamer 
met goudleerbehang uit 1768 te 
bezichtigen. 

RL    Rondleidingen door een er-
varen gids. Aanmelden op locatie. 

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

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

M    Rieuwerd Blok bespeelt het 
orgel van de Lutherse kerk.
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  Dit deftige 18e-eeuwse pand 
is gebouwd in Lodewijk XIV stijl. 
Deze manier van bouwen is ge-
inspireerd op de bouwkunst van 
de bekende Franse koning en 
uit zich vooral in de decoratieve 
elementen. Let u bijvoorbeeld op 
de manier waarop de entreepar-
tij vormgegeven is. De deur en de 
vensters zijn in sierlijke omlijstin-
gen gevat. Boven in de kroonlijst 
ziet u het wapen van Thymon Ve-
lius en Ida Codde van der Burgh. 
Velius was onder andere schepen, 

GOUW 7
Gouw 7

  De ‘broeders van goeden wille’ 
hebben al in 1385 op deze plaats 
het Jeronymitenklooster gesticht. 
Een halve eeuw later gaven zij al 
hun bezittingen aan het non-
nenklooster van St. Cecilia op 
voorwaarde dat de nonnen een 
nieuwe stenen kapel zouden bou-
wen. Na de reformatie veranderde 
de functie van de gebouwen: 
de Gecommitteerde raden van 
West-Friesland en het Noorder-
kwartier gebruikten het als loge-
ment. De kapel was hun eetzaal. 

STATENLOGEMENT
Nieuwstraat 23

  De Mariakapel dateert van 1508 
en is onderdeel van het voorma-
lige Mariaklooster. Hier huisde na 
de hervorming het burgerwees-
huis. De Mariakapel diende na de 
reformatie onder meer als wapen-
arsenaal voor de Staten van Hol-
land en Westfriesland. De gotische 
voorgevel is gepleisterd en na een 
brand in 1877 voorzien van een ne-
oclassicistische toegangspartij. De 
kap is verlaagd. Het gotische uiter-
lijk van de kapel is goed waar-
neembaar vanuit de weeshuistuin, 

MARIAKAPEL
Korte Achterstraat 2A

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

MARIAKLOOSTER/
BURGERWEESHUIS
Korte Achterstraat/ 
Weeshuistuin 
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In 1613-1618 kreeg het gebouw zijn 
prachtige renaissancegevel. In het 
Statenlogement hangt een bijzon-
der schilderij van de slag op de 
Zuiderzee, geschilderd door Jan 
Theunisz. Blankerhoff. De eetzaal 
kreeg de tegenwoordige inrichting 
in 1788, naar ontwerp van archi-
tect Leendert Viervant. De stad 
Hoorn richtte het Statenlogement 
in als stadhuis met de voorma-
lige eetzaal als raadzaal. Tot 1977 
heeft het complex als stadhuis 
dienst gedaan.  

M    Harp-ensemble olv. Linda van 
Baar & Harp-viool duo Emma en 
Ines Brull, 11:30 – 14:00 uur.

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

via het poortje aan de kant van de 
Turfhaven te bereiken. In 1992 was 
de kapel er zeer slecht aan toe en 
nam Stichting Stadsherstel Hoorn 
de flinke restauratie op zich. De 
kapel is nu in gebruik als cultureel 
centrum en tentoonstellingsruimte 
van het kunstenaarsinitiatief Hotel 
Mariakapel. Op de binnenplaats, 
links van de kapel, ziet u de funde-
ring van de voormalige St.Cathari-
nakapel. 

burgemeester, kerkmeester en 
boekhouder bij de VOC. Het pand 
is overigens nog enige tijd be-
woond geweest door de bekende 
schrijfster Trijntje Bosboom-Tous-
saint die hier rond 1830 woonde en 
werkte als gouvernante. Tijdens 
Open Monumentendag is de 
prachtige tuin opengesteld, een 
bezichtiging waard. Waan u in 
een groene oase midden in hartje 
Hoorn! 

Toegang tot de tuin uitsluitend via 
het Ramen, door de Tempelsteeg.
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  Breng een bezoek aan Mu-
seumstoomtram in Hoorn en 
bewonder een van de grootste 
collecties stoomtrams van Neder-
land. Vrijwilligers onderhouden de 
beroemde locomotief Bello en de 
andere locomotieven. De prach-
tige treinen rijden nog steeds op 
kolenvuur. Tijdens Open Monu-
mentendag is een bezoek aan het 
museumterrein in Hoorn gratis 
en tegen een kleine vergoeding 
maakt u een rit met de stoomtram. 
Centraal op het museumterrein 

MUSEUMSTOOMTRAM
Van Dedemstraat 8

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

HET  
SPEELGOEDMUSEUM
Pakhuisstraat 10

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

VOC-PAKHUIZEN
Onder de Boompjes 22

  Dit complex (deels midden 
17e eeuw) bevat de voorma-
lige doelengebouwen van de 
Sint Joris- en de Sint Sebas-
tiaanschutterij. De gebouwen 
lagen naast elkaar op een terrein 
dat zich uitstrekte van de Achter-
straat tot aan de stadsmuur. Ach-
ter de gebouwen waren de schiet-
banen waar de Jorisschutters 
zich bekwaamden in het schieten 
met de voet- of kruisboog. De 
leden van het Sebastiaangilde 
oefenden met de handboog. Zij 

DOELENGEBOUW
Achterstraat 2
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gebruikten het 
gebouw voor 

vergaderin-
gen en de 
schut-
tersmaal-
tijden. 
Het be-

lang en de 
rol van de 

schutterij namen 
gedu- rende de 18e en 19e eeuw 
af. In 1876 kwam er aan de schut-
terijen een einde. In de 18de eeuw 
diende het Doelengebouw als 
logement. Daarna is het tot 1972 in 
gebruik geweest als ‘Doelenhotel’. 
Nu zijn er kantoren. 

pende verbouwingen. Het rechter 
pakhuis werd in 2004 grondig 
gerestaureerd door Stichting 
Stadsherstel Hoorn. De voorgevels 
zijn een reconstructie en kwamen 
in 1940 tot stand. Inpandig heeft 
het rechter pakhuis een schouw 
uit het laatste kwart van de 18de 
eeuw met in reliëf een tak van de 
nootmuskaatboom, mercuriusstaf 
en twee specerijbalen met het 
monogram van de Hoornse VOC. 
In het pand huist Vereniging Oud 
Hoorn. 

OA    Bezoek de tentoonstelling 
over het Hoornse Fluitschip.

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

MU    Bezoek het 
speelgoedmuseum

bevindt zich het werkplaatsge-
bouw uit 1929, waar de stoomlo-
comotieven staan opgesteld en 
waar de Tram voor Bello wordt 
gerestaureerd. Dit gemeentelijke 
monument is toegankelijk en wordt 
vanaf 2019 gerestaureerd. 

MU    Toegang gratis tijdens Open 
Monumentendag.
Ritten met de stoomtram tegen 
betaling mogelijk.
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In 1972 werd Stichting Stadsherstel Hoorn opgericht. 
Sindsdien heeft de stichting zo’n 100 panden in vervallen 
staat gekocht, gerestaureerd en weer verkocht. Het betreft 
voornamelijk monumenten, maar ook panden die een 
beeldbepalende functie of historische waarde hebben in 
Hoorn. Enkele van de monumenten vinden hun oorsprong in 
de Gouden Eeuw, zoals de woningen aan de Italiaanse Zeedijk 
en het VOC Pakhuis aan de Pakhuisstraat. Panden die zonder 
de inzet van Stadsherstel Hoorn hoogstwaarschijnlijk waren 
bezweken door het verval. 

Vervallen waren alle restauratieprojecten die Stadsherstel 
Hoorn aanpakte. Vooral in de jaren ’70 kocht Stadsherstel 
Hoorn niet zelden panden aan die door slecht onderhoud 
en leegstand op instorten stonden. Zeer gevaarlijke vloeren, 
wandjes opgetrokken van door lekwater aangetast karton en 
kranten, verrotte balken en gammele trappen waren geen 
uitzondering. 

Gered van de sloop 
Dat is zo ongeveer hoe de negen woningen aan de Italiaanse 
Zeedijk er in 1974 bijstonden toen Stadsherstel Hoorn aan 
het omvangrijke restauratieproject begon. Tijdens de Gouden 
Eeuw was de Italiaanse Zeedijk het middelpunt van bloeiende 
handel. Hier waren kooplieden en reders gevestigd. In de 
18e eeuw kwam er een eind aan de periode van groei en 
bloei van de stad, mede door het dichtslibben van de havens. 
Echter na de WOII raakte de buurt volledig verloederd. Vele 
panden werden in de jaren ’50 door de gemeente onbewoon-
baar verklaard, werden gesloopt of kwamen op de slooplijst 
te staan. In 1974 kocht Stadsherstel aan de Italiaanse Zeedijk 
de eerste twee woningen van de gemeente en begon met de 
restauratie. Hoewel de panden bijna op instorten stonden, 
heeft Stadsherstel Hoorn het oude karakter van de woningen 
zoveel mogelijk weten te behouden. In 1980 werden daar de 
laatste twee woningen aangekocht en compleet gerestau-
reerd. Eindelijk had de Italiaanse Zeedijk weer iets van de 
glans terug die het ooit in de Gouden Eeuw had. 

Stadsherstel Hoorn  
laat de Gouden Eeuw herleven

Gekocht voor 1 euro
Ook het imposante pakhuis aan Onder de Boompjes stamt 
uit de VOC-tijd. Sterker nog: het is in 1606 door de VOC 
 gebouwd. Het VOC Pakhuis werd gebouwd om waren, 
 proviand en gereedschappen in op te slaan. Na de Gouden 
Eeuw hebben vele particulieren en instanties in het pand 
gezeten en is er veel verbouwd en gerestaureerd.  Hierdoor 
zijn weinig oorspronkelijke elementen van het pand 
overgebleven. Enkel nog gedeeltes van de grenenhouten 
dakconstructie en de balklagen zijn authentiek. Eind jaren 
’50 raakte het pand in verval. Pas na de millenniumwisseling 
zag de gemeente de ernst in van het verval. In 2003 kocht 
Stadsherstel Hoorn het grootste deel van het pand voor 
het symbolische bedrag van 1 euro en kon de omvangrijke 
restauratie beginnen. Op de begane grond aan de Onder de 
Boompjes bleef de vereniging Oud Hoorn gevestigd.

Van pakhuis tot tandartspraktijk
Het pand was er slecht aan toe: het metselwerk was aan-
getast, het voegwerk en de natuurstenen schouderstukken 
waren beschadigd. De kwaliteit van de buitenkozijnen, 
ramen en deuren liet te wensen over en ook de dakgoten en 
houtconstructie was zeer slecht. Een groots plan van aanpak 
werd opgesteld, waarbij ook een plan werd gemaakt voor de 
bestemming. Er werd gekozen voor een medische bestem-
ming: ACTA, een opleidingsinstituut voor tandartsen werd  
er gevestigd. Het pand staat er na een investering van  
2,25 miljoen sinds 2005 weer gezond en stralend bij.  
De tand artsen zijn gebleven, maar zonder de opleiding.  
Een prachtige herinnering aan de rijkdom die de Gouden 
Eeuw onze stad Hoorn heeft gebracht. Het VOC Pakhuis is tot 
begin 2018 eigendom gebleven van Stadsherstel Hoorn.

Stadsherstel Hoorn blijft restaureren
Het enthousiaste team van vrijwilligers van  Stadsherstel  
Hoorn blijft ook in de toekomst vervallen panden 
 restaureren. Weet u een pand dat niet mag ontbreken in het 
stadsaanzicht en er zeer slecht aan toe is? Laat het weten 
via info@stadsherstelhoorn.nl en Stadsherstel Hoorn zal zich 
inspannen dat dit erfgoed behouden blijft!

Artikel_Stichting_Stadsherstel v2.indd   1-2 19-06-19   09:39
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  Voormalige katholieke 
lagere school voor jon-
gens, gebouwd in 1922. 
Het ontwerp is van de 
Zaanse architect S. B. 
van Sante, zoals blijkt uit 
het gedenkplateau in de 
gang op de begane grond. In 
1951 is de school aan de westzijde 
uitgebreid met onder andere een 
gymnastieklokaal. Het kleurrijke 
interieur verkeert grotendeels in 
oorspronkelijke staat. De ruime 
gangen zijn afgewerkt met tegel-

SINT JOZEFSCHOOL
Achterom 19

  Het voormalige rooms-katho-
lieke Wees- en Oudeliedenhuis 
St. Jozef is gesticht in 1773. De 
voorgevel heeft een rijkversierde 
ingangspartij met lofwerk in Lo-
dewijk XV-stijl. In het toegangs-
portaal leest u een gedicht van 
Jan Bent, een 18e-eeuwse jurist 
uit Hoorn. Na een restauratie in 
1985 kreeg het pand een nieuwe 
bestemming met 31 woningen. 
De stijlkamers zijn in 1986 geres-

SINT-JOZEFHUIS/ 
MUSEUM KAAP 
HOORN-VAARDERS
Achterom 15, 17   Het herenhuis Grote 

Oost 4-6 is gebouwd in 
1728 naar aanleiding van 
het huwelijk tussen Cor-
nelis van Foreest en Maria 
Everdina van Akerlaken. De 
schilden van de opdrachtgevers 
zijn te zien in het alliantiewapen 
tussen de twee siervazen op de 
lijstgevel. De twee godinnen in het 
wapen stellen standvastigheid 
(links) en waarheid (rechts) voor. 
Het rechterdeel van het pand is 
gebouwd in 1889 in opdracht van 

WATERSCHAPSHUIS
Grote Oost 6

  De Schoolsteeg wordt al ge-
noemd op de kaart van Blaeu 
uit 1649 en ontleent zijn naam 
vermoedelijk aan de voorgan-
ger van de Stadsschool die hier 
gestaan heeft. De gevels van dit 
pand hellen naar voren, we spre-
ken van een op vlucht gebouwde 
gevel. Lange tijd werd gezegd 
dat gevels op vlucht gebouwd 
werden vanwege de afwatering 
of het omhoog hijsen van goede-
ren. Tegenwoordig weten we dat 
deze informatie achterhaald is. 

WOONHUIS 
Schoolsteeg 7

Binnenstad Hoorn

25 26 27 28

vloeren en 
tegellambrise-
ringen. In deze 
lambriseringen 
zijn bijzondere 

tegeltableaus 
opgenomen met 

Hoornse stadsge-
zichten. Ook zijn er te-

geltableaus over werken en leven 
in de oudheid én aan het begin 
van de 20e eeuw. De voormalige 
schoollokalen zijn momenteel ate-
lierruimtes. 

taureerd door Stichting Stads-
herstel Hoorn en sindsdien in het 
beheer van de stichting. De zeer 
fraaie regenten- en regentessen-
kamers ter weerszijden van de 
entree zijn nu vaste tentoonstel-
lings- en voorlichtingsruimte van 
de Stichting Nederlandse Kaap 
Hoorn-vaarders. Hier ontdekt u 
alles over de historische zeevaart 
om Kaap Hoorn, het uiterste zui-
delijke puntje van Zuid-Amerika. 
Er zijn prachtige scheepsmodellen 
te zien. 

MU    Bezoek de binnentuin en de 
tentoonstellingsruimte van Stich-
ting Kaap-Hoorn Vaarders. 

kaashandelaar 
Klaas Mel-
chert de Jong. 
Het Water-
schapshuis 
ontleent zijn 

naam aan de 
tijd dat Water-

schap Westfries-
land hier gevestigd 

was. De plaquette in de gevel is 
een eerbetoon aan de dames 
Aafje Dell en Dieuwtje van Vliet 
die hier tijdens de Tweede We-
reldoorlog onderduikers verbor-
gen hielden. Het pand is momen-
teel in gebruik als kantoor. 

Op vlucht gebouwde gevels hellen 
naar voren vanwege de achter-
gelegen houtconstructie. Dit pand 
had namelijk oorspronkelijk een 
houten gevel met een getrapt ver-
loop. Deze is vervangen door een 
gemetselde gevel. Het verloop van 
de achtergelegen balklaag zorgt 
ervoor dat het muurwerk naar 
voren helt. 

FOTO: BERNARD FABER
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  Vanaf 1838 werd er in Hoorn 
recht gesproken en vanaf 1931 was 
dat in het pand aan de Grote Oost 
53. Het pand behield deze functie 
tot in 2014 de Hoornse rechtbank 
gesloten werd. Het was een pas-
send onderkomen, dit gebouw met 
zijn statige Lodewijk XV-gevel. De 
gevel is in de 18e eeuw voor het 
pand geplaatst en werd op vlucht 
gebouwd, een ingreep waaraan 
het pand haar imposante uitstra-
ling ontleent. De gevel is geheel in 

VOORMALIG  
KANTONGERECHT
Grote Oost 53

  De patriciërsfamilie Van Fo-
reest heeft in de 17e eeuw drie 
oude panden aan de Grote Oost 
verworven en verbouwd tot een 
waar stadspaleis. Jacob van Fo-
reest heeft in 1670 de eerste grote 
verbouwing gepleegd. Zijn zoon 
Nanning liet in 1724 de zandste-
nen gevel voor de oude huizen 
zetten. De gevel is bekroond door 
vier beelden uit de Romeinse 
godenwereld: v.l.n.r. Minerva, 
Venus, Diana en Mars. Naast vele 
verwijzingen naar het Griekse en 

FOREESTENHUIS
Grote Oost 43
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  Laatgotische kruiskerk met re-
naissance voorgevel uit 1616 naar 
ontwerp van de bekende Amster-
damse architect en beeldhouwer 
Hendrick de Keyser. Het is de op 
één na oudste kerk van Hoorn 
en is vanouds vooral een schip-
pers- en visserskerk. De windvaan 
is uitgevoerd in de vorm van een 
scheepje. In de kerk zijn meerdere 
schippersgraven. Interieur met 
Batzorgel (voorzien van prachtig 
Lodewijk XV-snijwerk), de vele 

OOSTERKERK EN 
CLAES JOESTHUYS
Grote Oost 58, 60
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Romeinse godendom liet Nanning 
zijn eigen monogram een aantal 
keren terugkomen, onder andere 
in het smeedijzeren balkonhek. De 
voormalige balzaal is nu in gebruik 
als kerkzaal van de Doopsgezin-
de-Remonstrantse Gemeente. 
Bezoek ook de prachtige Bijbelse 
tuin. 

M    Sieb & Sabine, piano en zang 
/ My Collegue, Christian en Mar-
leen, piano en zang / Baruch en 
Charlotte, gitaar en zang,  
12:00 – 16:00 uur

M    Satch, Saxofoon ensemble 
olv. Pieter Chatello. 11:00 - 12:30 uur.

originele staat behouden geble-
ven, alleen de kleurstellingen zijn 
door de jaren heen gewijzigd. De 
entree heeft, geheel in de geest 
van de 18e eeuw, een gebeeld-
houwde omlijsting. Het gebouw 
heeft nog een rijk historisch interi-
eur met stucwerk, schouwen, lam-
brisering met rococo snijwerk en 
prachtig geschilderd behang. Tot 
slot is de 18e -eeuwse lichtkoepel 
van gebrandschilderd glas in ro-
cocostijl zeer noemenswaardig. 

gebrandschilderde ramen en de 
wenteltrap naar de klokkentoren. 
Het voorhuis van het naastgele-
gen 17de- of mogelijk 16de-eeuwse 
Claes Joesthuys is vanuit de kerk 
toegankelijk. De oude ruimtelijke 
structuur en het originele houtske-
let is bewaard gebleven. Het voor-
huis is 4,50 m hoog en u treft hier 
een zogenaamd hangkamertje 
aan. De Oosterkerk is in restaura-
tie. Het is mogelijk een deel van de 
werkzaamheden te bekijken. 
 
M    Bianca IJdema, accordeon 

docente met haar leeringen, 
11:00 – 12:30 uur.
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  Sinds 1872 is dit pand in gebruik 
als loge. Nu als loge West-Fries-
land, loge De Eenhoorn en Loge 
Ariana. De laatste is een vrou-
wenloge van de Orde van Weef-
sters. De vestibule met 18e-eeuws 
stucwerk biedt toegang tot de 
‘werkplaats’ of ‘tempelruimte’, die 
ook open is tijdens Open Mo-
numentendag. De monumentale 
voorgevel kwam tot stand in 1784 
in opdracht van de toenmalige ei-
genaar de Westindische Compag-
nie. In het fronton ziet u het mo-

VRIJMETSELAARS-
LOGE
Binnenluiendijk 2

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

17E-EEUWS WOONHUIS
Bierkade 10

Binnenstad Hoorn
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  De Hoofdtoren is in 1532 ge-
bouwd als verdedigingstoren 
tegen aanvallen vanuit zee. De 
zeezijde is opgebouwd van licht-
kleurige ledesteen en hierdoor 
als baken voor de scheepvaart 
al van verre zichtbaar. Aan deze 
zijde is ook een lichtkooi te zien, 
waarin fakkels brandden. De mu-
ren aan zeezijde zijn 1,5 meter dik 
en in de toren zaten schietgaten 
voor grootvuur en musketvuur. De 
meeste schietgaten zijn dichtge-
metseld en oorspronkelijk waren 

HOOFDTOREN  
EN HOUTEN HOOFD
Hoofd 2

  Binnenluiendijk 3 was oorspron-
kelijk een gecombineerd woon- en 
pakhuis. De houten pui met ge-
sneden consoles en puibalk (17de-
eeuws) is origineel. Boven de deur 
ziet u een cartouche met het jaar-
tal 1624 en een huismerk. Het inte-
rieur uit de bouwtijd is zeer gaaf 
bewaard gebleven. Bijzonder is 
het comptoir of kantoor, dat boven 
de insteek zit en vanwaar je uitkijkt 
over de havens van Hoorn. Ver-
eniging Hendrick de Keyser, eige-
naar van dit pand, heeft het huis 

MUSEUMHUIS BONCK
Binnenluiendijk 3

3533 34

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

nogram GWCH (Geoctroyeerde 
West-Indische Compagnie Hoorn). 
De voorgevel doet vermoeden dat 
het één groot pand betreft. Niets 
is minder waar, het is een com-
plex bestaande uit twee oudere 
panden. 
 
RL    Rondleidingen door de  

leden van de loges.  
Reserveren niet nodig. 

ingericht als museumhuis van de 
17e eeuw. Het museum is onderdeel 
van 35 Museumhuizen verspreid 
over heel Nederland. Ieder huis il-
lustreert een kenmerkende fase in 
de ontwikkeling van het woonhuis. 
Huis Bonck heeft een bijzondere 
geschiedenis als koopmanshuis, 
linnenweverij, stadsboerderij en 
woonhuis: al bijna 400 jaar wordt 
hier gewoond en gewerkt.  

MU    Gratis toegang tijdens  
Open Monumentendag. 

M    Fluitkwartet: Marjolein Kaiser, 
Jacqueline Steeksma, Emma Kars, 
Sabine de Vries, 11:00 – 13:00 uur.

er kantelen. Nu zijn de tussen-
ruimten (moordgaten) dichtgezet 
met houten luiken. De voorgevel 
is rijk gedetailleerd met spekla-
gen en bogenfriezen. Ooit had 
het gebouw een trapgevel, nu is 
het voorzien van een tuitgevel. 
Het torentje met lantaarn uit 1750 
is een kopie van een verbrande 
voorganger uit 1651. Achter de 
Hoofdtoren ligt het Houten Hoofd, 
deze steiger dateert oorspronke-
lijk van 1464 en diende zowel als 
aanlegplaats als om vertrekkende 
zeilschepen bij tegenwind uit de 
haven te kunnen trekken. Restau-
rant op de eerste verdieping. 
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  Op de zuidpunt van het Oos-
tereiland was in de 18e eeuw een 
scheepswerf van de Admiraliteit 
gevestigd. Hier bevindt zich nu 
het onderkomen van het Cen-
trum Varend Erfgoed met een 
museumhaven voor historische 
vissers- en vrachtschepen uit de 
19e en 20e eeuw. In het bezoe-
kerscentrum maak je kennis met 
de geschiedenis van Hoorn en 
het water. Onder het motto ‘Stap 

CENTRUM VAREND  
ERFGOED HOORN
Oostereiland,  
Schuijteskade 22  Het Oostereiland is rond het midden van 

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

ADMIRALITEITSGEBOUWEN/ VOORMALIGE GEVANGENIS
Oostereiland
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gevangenen. Het complex is in de loop der 
eeuwen vele malen verbouwd en uitgebreid. 
Gemeente Hoorn heeft uiteindelijk het gehele 
complex aangekocht en gerestaureerd. De 
verschillende panden kregen andere bestem-
mingen. Ook is er een nieuwe toegangsbrug 
gebouwd. Momenteel zijn hier naast woningen 
onder andere een architectenbureau, het Film-
huis en het Museum van de Twintigste Eeuw 
gevestigd. Van de gebouwen is alleen het res-
taurant geopend.  

De binnenplaats is vrij toegankelijk, het mu-
seum tegen betaling of met een Museumkaart.

Op het Oostereiland
Toeristisch Informatiepunt Hoorn
Centrum Varend Erfgoed, gratis 
toegang tijdens Open Monumentendag.
VOC-schip de Halve Maen, bezoek 
tegen reguliere toegangsprijzen
Museum van de 20e eeuw, bezoek tegen 
reguliere toegangsprijzen.

Dat Hoorn een 
havenstad is, ervaar 
je op het Oostereiland, 
waar wind en water 
de baas zijn.

aan boord’ kunnen aan de Oude 
Doelenkade enkele varende mo-
numenten worden bezocht. Ook 
elders zijn historische schepen 
te bezoeken. Zondag na Open 
Monumentendag kunnen vanuit 
de Museumhaven tegen betaling 
vaartochtjes met monumentale 
vissersschepen worden ge-
maakt (opbrengst bestemd voor 
scheepsonderhoud). 

MU    Gratis toegang tot het 
bezoekerscentrum tijdens Open 
Monumentendag.
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U begint de wandeling bij het station. Het 
parkje tegenover het station is onderdeel van 
de verdedigingslinie van de stad uit de Gou-
den Eeuw. U loopt door het parkje de Vee-
markt op. De groene hekken van de Veemarkt 
dateren van de 19e eeuw en herinneren aan 
de tijd dat hier de veemarkt gehouden werd. 
Ter hoogte van de Noorderkerk 11  loopt u de 
Noorderkerksteeg in, de winkel links op de 
hoek is een deel van het oude Claraklooster 
en de steeg daarnaast is de Turfsteeg, die 
verwijst naar de uitdeling van turf als brand-
stof aan de armen, die vanuit de kerk plaats-
vond. De winkel links op de hoek is een deel 
van het oude Claraklooster. De achterkant 
van de kerk daartegenover werd in de 18e en 
19e eeuw als armenkerk gebruikt. 

U loopt linksaf het Kleine Noord op, dit is 
het verlengde van het Grote Noord en nu 
de belangrijkste winkelstraat van de stad. 
Vervolgens gaat u linksaf, het Breed op, ook 
een onderdeel van de oude verdediging van 
de stad. Het Breed loopt over in het Dal, daar 
ziet u links de indrukwekkende gevel van het 
Sint Pietershof 14  . Dit gebouw is als klooster 
gesticht en het kwam pas in 1508 binnen de 

stadswallen te liggen. Het werd begin 17e eeuw 
tot Oude mannen- en vrouwenhuis verbouwd. 
De huidige voorgevel kwam tot stand in 1692 
toen de kerk vanwege ruimtegebrek afgebro-
ken werd en de nieuwe gevel gebouwd werd. 

U gaat linksaf en na 50 meter rechtsaf naar 
het Claes Stapelhofje 12  . Aan het eind van de 
Gouden Eeuw kochten drie voorname Hoornse 
heren dit pand met dubbele trapgevel en 
hadden het plan om er een hofje aan te leg-
gen. Vanwege geldproblemen ging het hofje 
bankroet in 1710. Zuinig beheer van een nieuwe  
regent maakte de financiële situatie weer ge-
zond. De houten (!) gevelsteen in de voorgevel 
verwijst naar het Bijbelse verhaal van Judith 
en Holofernus. 

U gaat hierna twee bruggetjes over en dan 
naar rechts. Als U op het tweede bruggetje 
naar links kijkt, ziet U een bijzondere toegang 
tot de stad: een waterpoort, waar de ophang-
punten van de deuren nog zichtbaar zijn. Bo-
tjes met groenten konden hier de stad in, de 
trappen van de groentemarkt rechts zijn nog 
zichtbaar in de kademuur. Aan het einde van 
het water staat het standbeeld van Theodorus 

Velius ofwel Dirck Volckertsz Seylmaecker, de 
kroniekschrijver van de stad, geschonken door 
boekhandel Stumpel. 

U gaat linksaf. Aan de Achter-
straat staat het Doelenge-
bouw 21  , dat in de 17e eeuw 
zeer belangrijk voor de stad 
was. Dit was aanvankelijk 
het terrein van de schutterij 
en het werd aan het begin 
van de Gouden Eeuw ver-
bouwd tot het ontvangstgebouw 
van de schutters van St. Sebastiaan. 
De feestzaal was aangekleed met 50 m2 aan 
schilderijen, want hier hingen de beroemde 
schuttersstukken die nu te zien zijn in het 
Westfries Museum 2  . In de 19e eeuw werd 
het complex ingericht als hotel. Kijk vooral even 
naar de ingangspartij met de afbeelding van 
het martelaarschap van Sint Sebastiaan ge-
maakt door Jeremias Sutel, een Duitse beeld-
houwer. Sint Sebastiaan is beschermheilige 
van de schutters. 

U vervolgt de route rechtdoor, langs het water. 
Aan uw linkerhand ziet u de twee VOC-pak-
huizen 22  uit het begin van de 17e eeuw. Eén 
ervan is nu het verenigingsgebouw van Oud 
Hoorn. Let op de mooie gevelstenen. 

U gaat over de brug, de Muntstraat in. Aan 
het einde op nummer 6 ziet u een gevel met 
gemetselde Korintische pilasters uit circa 1660. 
We spreken van de kolossale orde, omdat 
de pilasters doorgetrokken zijn over de hele 

hoogte van de gevel. Bijzonder is het interieur 
dat in 350 jaar tijds nauwelijks is gemoderni-

seerd. Het huis ernaast met de dubbele 
trap is het tweede VOC-hoofdkwartier 

in Hoorn. Het gebouw werd nadien 
voor vele doeleinden gebruikt, 
onder andere voor militaire huis-
vesting, als rederijkerskamer, als 
Burgeravondschool en de HBS. Er 
werden Rijks Normaallessen ge-

geven, er was een MULO-school, 
een politiebureau en een kleuter-

school. Nu zijn hier ateliers en wonin-
gen gevestigd. 

U loopt rechtdoor richting het Statenlogement 
18  . Dit is een deel van het voormalige St. Ce-
ciliaklooster. De voorgevel kwam tot stand in 
de Gouden Eeuw, in 1613. Toen was het pand in 
gebruik als logement voor de Staten, vandaar 
de wapens van Oranje, Holland, West Fries-
land, Medemblik, Purmerend, Alkmaar, Hoorn, 
Enkhuizen, Edam en Monnickendam. 

U vervolgt uw wandeling door het poortje van 
1603 achter u. Ook het gebouw rechts van het 
poortje is een overblijfsel van een klooster. De 
straat door het poortje heet Wisselstraat, mo-
gelijk naar een wisselbank waar je vreemde 
valuta kon wisselen, maar misschien ook naar 
de Bank van Lening die hier vanaf 1599 tot 1885 
gevestigd is geweest. De straatwand rechts, 
na het eerste poortje is grotendeels 17e-eeuws 
en geeft een goed beeld van de stad in die tijd. 
Op de plek van de bibliotheekgebouwen was 
medio 20e eeuw het Stadsziekenhuis geves-

WANDELEN DOOR DE GOUDEN EEUW  
Beleef de stad en wandel door de oude straten en stegen van Hoorn. 
Op iedere hoek vindt u een nieuw monument, een nieuwe verrassing. 
Hoorn blijft verbazen, herbergt een schat aan oude bijzondere panden. 
Ontdek de Gouden Eeuw te voet en stap hier en daar even naar binnen, 
vandaag mag het! 
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tigd. Het tweede poortje doorgaand komt U 
uit op het Kerkplein. De middeleeuwse kerk die 
hier tot 1838 stond was zo groot dat hij vrij-
wel het gehele plein omvatte. Helaas is deze 
oude kerk in vlammen opgegaan. Draait u 
zich nog even om naar het poortje, dat 
in 1610 is gebouwd voor het Oude 
Mannen en Vrouwenhuis dat in 
de gebouwen van het Geerten-
klooster was gevestigd. Het is 
het mooiste poortje van Hoorn, 
wellicht ontworpen en/of gemaakt 
door de 17e-eeuwse bouwmeester 
Hendrick de Keijser. Het poortje in de 
hoek is de toegang geweest van de 
Admiraliteit.

U gaat achter de kerk langs, om het ‘kerkhof’ 
richting de Kerkstraat en U  ziet de imposante 
gevel van het St. Jansgasthuis 8  van 1563. 
Naast de prachtige gevel in Hollandse re-
naissancestijl is vooral de grote benedenzaal 
bijzonder.

U loopt linksaf richting de Roode Steen, dit 
is het centrale plein van de stad. De twee 
voornaamste gebouwen, de Waag 1  en het 
Westfries Museum 2  , dateren beide uit de 
Gouden Eeuw. De gebouwen van het West-
fries Museum zijn in 1632 gebouwd als Staten-
college, de vergaderplaats van de Gecom-
mitteerde Raden van West-Friesland en het 
Noorderkwartier. Als U het museum ingaat, kijk 
dan in de voorste zaal, waar de 17e-eeuwse 
schuttersstukken hangen. Hierop lieten de 
belangrijkste burgers van de stad zien hoe 

Langs de kade liggen schepen van Centrum 
Varend Erfgoed Hoorn, te herkennen aan 
de vlag van Open Monumentendag. U gaat 
rechtsaf de brug over en linksaf de Veermans-
kade op. Het huis met de gevelsteen van een 
zwart-witte koe was de woning van schipper 
Bontekoe, zijn reis van 1618/19 werd in 1646 ge-
publiceerd door boekverkoper Jan Jansz. Het 
boek De scheepsjongens van Bontekoe is nu 
nog een bestseller. 

De grote huizen aan de Veermanskade zijn 
gebouwd door welvarende kooplieden. Ze zijn 
in de 19e eeuw gebruikt als kaaspakhuizen en 
de laatste halve eeuw ingrijpend gerestau-
reerd en nu weer in gebruik als woonhuis. De 
verdedigingstoren heet ‘Hoofdtoren’ 35    en was 
één van de toegangen tot de stad. Als de wind 
verkeerd stond, werden schepen die wilden 
uitvaren langs het Houten Hoofd getrokken, zo-
dat ze toch konden uitzeilen. Het Houten Hoofd 
is in 1464 gebouwd. Het kleine gebouwtje vlak 
voor de ingang van het Houten Hoofd was het 
accijnshuisje dat na de bouw in 1534 door de 
burgers zeer werd gehaat. De tekst luidt: gaet 
in doer die enghe poort / gheeft de keyser 
wat he toebehoort en gheeft God wat / God 
toebehoort. U loopt weer rechtdoor, over het 
Hoofd naar het Oostereiland. Het Oostereiland 
36  is in de 17e eeuw aangelegd door koopman 
Cornelis Schuyt, die er enkele pakhuizen liet 
bouwen. In de 19e eeuw werd hier het Bede-
laarsgesticht gevestigd en vanaf 1829 kregen 
de gebouwen van de Krententuin de bestem-
ming Huis van Correctie. Het gehele complex is 
nu herbestemd.  

krijgshaftig - en rijk - zij waren. Tegenover het 
museumgebouw staat de Waag uit 1609, ge-
bouwd nadat de stad Hoorn zeven jaar eerder 
het ‘weegrecht’ had gekregen van de Graaf 

van Holland, natuurlijk wél tegen 
betaling van het aanzienlijke be-

drag van 1550 schilden. 

U gaat langs de Waag de 
Grote Oost in. In het eerste 
deel van de straat woonden 
de voornaamste burgers 
van Hoorn. Links dateren de 

huizen oorspronkelijk van hal-
verwege de zestiende eeuw, dat 

was de landzijde van de Westfriese 
Omringdijk. De rechterkant werd iets later be-
bouwd, dus in de Gouden Eeuw stond hier een 
straat met (toen) bijzonder moderne huizen. 
Het zal u opvallen dat veel oudere huizen ‘op 
vlucht’ zijn gebouwd, vooroverhellend dus. Op 
nummer 43 ziet U de voorname gevel van het 
Foreestenhuis 29  . Dit waren oorspronkelijk 
drie huizen die in 1724 werden samengevoegd 
achter één zandstenen gevel. De Doopsge-
zinde Remonstrantse kerk, een van de hui-
dige gebruikers, heeft de balzaal tot kerkzaal 
verbouwd. Verderop aan de Grote Oost, de 
uitstekende klok geeft de plaats aan, staat de 
Oosterkerk 31  , in steen gebouwd vanaf 1483. 
De voorgevel en het torentje dateren van res-
pectievelijk 1616 en 1600. 

U gaat de Oosterkerksteeg in en loopt recht-
door naar de Appelhaven en vervolgens, ach-
ter de kerk langs, naar de Oude Doelenkade. 

Cornelis Pronk 
1728-1732

Hendrik Cornelisz. Pot
1654 - 1657
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  De Neogotische Lourdes-
kapel uit 1882 is een van de 
oudste Lourdeskapellen in 
Nederland. In de zeshoekige 
kapel ziet u een kopie van 
de grot in Lourdes, waar naar 
verluid ene Bernadette Soubirous 
in 1858 Maria zag verschijnen. De 
toenmalige pastoor Petrus Fran-
ciscus Masker had Lourdes be-
zocht. Door een deskundige liet hij  
de grot ter plaatse exact nateke-
nen. In de nieuw gebouwde kapel 

LOURDESKAPEL 
Pastoor Nuijenstraat 2, 
Zwaag

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

BEGRAAFPLAATS 
Hoek Drieboomlaan/ 
Holenweg

38 39 40
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De kapel is in neogotische stijl 
ontworpen. Deze stijl herkent u 
aan elementen zoals de vierpas 
en de spitsboog. De kapel heeft 
een dakbedekking van zeldzame 
Oegstgeester pannen. Een pan-
nenfabriek in Oegstgeest maakte 
deze schulpvormige dakpan van 
1852 tot 1914. Op de begraafplaats 
ziet u twee monumentale plata-
nen en een prachtige paarden-
kastanje. 

werd een 
kopie van 
de Lour-
desgrot ge-
realiseerd.  

Aanvankelijk 
waren er zelfs 

kraantjes met 
water. In de kapel ziet u gebrand-
schilderde ramen, votiefstenen en 
een gedenkplaat van wit marmer. 
Naast de kapel ligt de nieuw aan-
gelegde tuin op het voormalige 
kerkhof. 

Trouw voor 
één dag op een 
unieke locatie.

OA    Trouwen voor één dag
Van 11:00 tot 17:00 kun je ervaren hoe het 
is om in het huwelijk te treden. Onder 
begeleiding van live orgelmuziek zal een 
ambtenaar van de burgerlijke stand jul-
lie ‘trouwen’. De kosten bedragen 20,00 
euro en komen ten goede van de Stich-
ting Behoud Hervormde Kerk Zwaag. 
Voor informatie bel: 06-53923705

HERVORMDE KERK ZWAAG - Kerkelaan 8 / Dorpsstraat, Zwaag

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

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

45
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  De geschiedenis van Molen de 
Krijgsman in Oosterblokker begon 
in 1602, toen aan de overkant van 
de Noorderdracht een standerd-
molen verrees. Een achtkantige 
houten molen verving het origi-
neel toen dit in 1862 omwaaide: 
de Krijgsman. Na een brand door 
blikseminslag in september 1896 
vond herbouw plaats. Omdat er 
in de omgeving veel fruitteelt was, 
kwam de molen op een vijf meter 
hoge onderbouw te staan. Zo kon 

MOLEN DE KRIJGSMAN
Noorderdracht 61, Ooster-
blokker

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

HERVORMDE  
KERK BLOKKER
Westerblokker 105, Blokker

  In de 19e en 20e eeuw was de 
fruitteelt in Blokker en Zwaag in 
volle bloei. We konden wedijveren 
met de fruittelers in de Betuwe. 
Dat kwam omdat de veengrond 
hier heel vruchtbaar was. Inmid-
dels behoort de fruitteelt tot de 
geschiedenis van deze streek, 
waar monumenten zoals de vei-
linghal Op Hoop van Zegen een 
herinnering aan zijn. De veilinghal 
is in 1948 gebouwd en de laatste 
veiling werd gehouden in 1981. Het 

VEILING  
OP HOOP VAN ZEGEN
Veilingweg 1, Blokker

  Aan Koewijzend 4 
vindt u één van de laatste 
fruitkwekerijen waar u 
nog een compleet beeld 
krijgt van een historische 
fruitkwekerij. De schoorsteen 
stond aan de Kolenbergstraat en 
is in 2014 naar dit perceel ver-
plaatst.  De schoorsteen dateert 
van 1929-1930 en is circa 18.5 meter 
hoog. Het ketelhuis is van 1943. Op 

HISTORISCHE  
FRUITKWEKERIJ MET 
TUINDERSSCHOOR-
STEEN
Koewijzend 4, Blokker
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het erf staan bijzondere 
kniekassen uit de 

jaren ’20 van de 
vorige eeuw. 
In één daar-
van wordt 
nog steeds de 
Aliante-druif 

geteeld. De 
bewaarschuur 

voor appelen is 
gebouwd in 1938 en de 

tuinderswoning kwam tot stand 
in 1930. In de voortuin ziet u een 
beschermde hoogstamboom, een 
blonde goudreinet ‘Boskoop’. 

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

OA    De molen draait en het 
maalproces wordt getoond. Er 
is versgebakken brood, koffie en 
thee. 

gebouw is ontworpen door het 
Haagse ingenieursbureau Netto 
en Smit. Het pand is minstens zo 
bekend geworden door het op-
treden van de Beatles, dat hier in 
1964 plaatsvond. De kamer rechts 
naast de ingang deed die dag 
dienst als kleedruimte. De afmijn-
zaal is nu in gebruik bij de Histo-
rische Vereniging Blokker. Dankzij 
deze vereniging is de zaal geres-
taureerd en werkt ook de originele 
veilingklok weer. Deskundigen van 
de vereniging leiden u vandaag 
rond. 

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

OA    Op de monumentendag kan 
de toren beklommen worden en 
kan men de klok bekijken. 
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  De voormalige rooms katholieke 
St. Michaelkerk werd gebouwd 
in 1852-1853 naar een ontwerp 
van de bekende architect Theo 
Molkenboer. De kerk raakte in de 
jaren ’70 van de 20e eeuw buiten 
gebruik en in verval, waardoor het 
zelfs zijn toren en de pinakels ver-
loor. De kerk is in gebruik geweest 
als tapijtwinkel en kreeg toen de 
bijnaam de ‘tapijtkerk’. In 2013 
kocht Stichting Stadsherstel Hoorn 
de kerk en liet in 2014 een replica 
van de verdwenen torenspits te-

SINT MICHAELKERK
Westerblokker 44, Blokker

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

DE NADORST
Westerblokker 171, Blokker

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

MONUMENTALE BEUK
Westerblokker 125, Blokker
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In de voor-
tuin staat 

een prachtige 
monumentale 

bruine beuk. Deze 
boom is ruim 200 jaar oud en is 
aangewezen als gemeentelijk mo-
nument. Met een stamomtrek van 
ruim zeven meter is het de dikste 
bruine beuk in Noord-Holland. 

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

rugplaatsen en de voorgevel res-
taureren. In oktober 2018 volbracht 
Aannemersbedrijf Pronk Bouw 
de restauratie naar het ontwerp 
van TPAHG Architecten uit Hoorn. 
De inbouw van meerdere kan-
toorunits is transparant vormge-
geven en volgt de basisstructuur 
van de kerk. Zo worden de sfeer, 
ruimtelijkheid en lichtinval die dit 
monument zo bijzonder maken, 
gerespecteerd. De kerk is in het 
beheer van Stichting Stadsher-
stel Hoorn en wordt gehuurd door 
mediabureau Groeier! die hier zelf 
kantoor houdt, maar ook ruimten 
beschikbaar stelt aan ‘iedereen 
met een goed en creatief idee’.   
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START WANDELROUTE 

U start op het Kerkplein bij de Grote  
Kerk 5 . Deze kerk stamt uit 1881-1883 en is 
al lange tijd niet meer als kerkgebouw in 
gebruik. In de kap van de kerk zijn woningen 
gebouwd. Het carillon in de 60 meter hoge 
toren wordt regelmatig bespeeld.

Via de Breestraat en de Schoolsteeg gaat 
u richting het Grote Oost. Links voor u, op 
nummer 58-60, ziet u de Oosterkerk 31  . 
De Oosterkerk viert aan het eind van dit 
jaar haar 500-jarig bestaan. Zij is dus ge-
bouwd in de Gouden Eeuw. Zij was des-
tijds de kerk van vissers en zeelieden. Ook 
de bekende personen uit de Gouden Eeuw 
zoals Bontekoe, Schouten en Le Maire heb-
ben hier diensten bijgewoond. De huidige 
voorgevel is ontworpen door Hendrick 
de Keyser, een beroemde Amsterdamse 
architect en beeldhouwer. De kerk wordt 
nu gebruikt voor de eredienst Nederlands 
Gereformeerde Kerk en voor culturele 
evenementen.

Rechts van de Schoolsteeg, op Grote Oost 43, 
staat het Foreestenhuis 29  . Het Foreestenhuis 
was de woning van de familie van Foreest en 
is in de 18e eeuw ontstaan door de samenvoe-
ging van drie woonhuizen. In de voormalige 
balzaal is de kerkzaal van de Doopsgezinde 
Remonstrantse Gemeente ingericht, deze 
ruimte is nog steeds als zodanig in gebruik. 
Brengt u ook een bezoek aan de prachtige Bij-
belse tuin achter het Foreestenhuis.

Voorbij het Foreestenhuis komt u via de Roode 
Steen op het Grote Noord. Aan de linker-
kant vindt u op nummer 15 de Sint Cyriacus 
en Fransiscuskerk 9  . In de volksmond wordt 
dit, om overduidelijke redenen, de Koepelkerk 
genoemd. Het gebouw is in 1879-1882 gebouwd 
en wordt nog steeds gebruikt door de Rooms 
Katholieke Parochie. Het ontwerp is van de 
Hoornse architect A.C. Bleijs en het gebouw is 
volgens de katholieke traditie van binnen rijke-
lijk gedecoreerd.

Als u het Grote Noord verder doorloopt komt 
u aan de rechterkant de Nieuwsteeg tegen. 

Via de Nieuwsteeg loopt u richting het Ramen. 
Op Ramen 4 staat de Lutherse kerk 16  . Dit 
gebouw viert in 2019 het 250-jarig bestaan. De 
geschiedenis van de Luthersen in Hoorn gaat 
echter nog verder terug, want in 1631 bestond 
er op deze plek al een Lutherse schuilkerk. In 
tegenstelling tot de vrij sobere buitenkant is 
het interieur uitbundig in de rococostijl gede-
coreerd, vooral het Pieter Müllerorgel en de he-
renbank zijn een bezichtiging waard. Deze kerk 
is ook nog als kerk in gebruik door de Evange-
lisch Lutherse Gemeente. 
Verderop op de Ramen staat op nummer 31-
31a de voormalig Doopsgezinde kerk 15  uit 
1864-1865. Hoewel de buitenkant nog intact is, 
is deze kerk van binnen niet meer als zodanig 
herkenbaar. Op de begane grond herinnert 
niets meer aan een kerkgebouw. Op de 1e ver-
dieping (in de kapperszaak) zijn het plafond en 
de wanden nog wel in originele staat.

Aan het eind van het Ramen slaat u linksaf 
en vervolgens loopt u rechtsaf richting de 
Veemarkt. Halverwege de Veemarkt ziet u 
aan uw linkerhand de Maria- of Noorderkerk 
11  . De bouw van de Noorderkerk is gestart in 

1441. Daarmee is dit de oudste kerk van de stad 
Hoorn. Een aantal bekende Horinezen, waar-
onder Willem Cornelisz Schouten, de bekende 
Hoornse ontdekkingsreiziger uit de Gouden 
Eeuw en een van de ontdekkers van Kaap 
Hoorn, liggen in deze kerk begraven. Sinds 2017 
is de Noorderkerk niet meer als kerk in gebruik. 
Aan aantal investeerders uit Hoorn heeft de 
kerk gekocht en is bezig met de restauratie en 
herbestemming. 

KERKENPAD HOORN, BLOKKER EN ZWAAG
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Deze wandel- en fietsroute leidt u langs een selectie van de kerken 
in Hoorn. Het zijn de bakens van de stad. De kerktorens zijn van verre 
zichtbaar en domineren de skyline van Hoorn. Maar van dichtbij valt 
er zoveel meer te zien en vandaag kunt u bij de meeste kerken even 
naar binnen. Bewandel en kerkepad van Hoorn en bewonder ons 
religieus erfgoed. 
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Religieus platvorm Hoorn
Deze kerkenroute werd u aangebo-

den door de kerkbesturen van het Re-
ligieus Platform Hoorn. Het Religieus 

Platform Hoorn is een samenwer-
kingsverband tussen verschillende 
kerkbesturen in Gemeente Hoorn. 

 

Meer lezen over 
de monumenten? 

Scan de  
qr-codes op de 

monumenten-
schildjes.
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1,5 km volgen totdat u aan uw rechterhand op 
de kruising met de Kerkelaan komt. U bent nu 
bij de Hervormde kerk van Zwaag 40  . Ook 
wel bekend onder de naam Dorpskerk en 
Martinuskerk. De Hervormde kerk van Zwaag 
stamt uit de eerste helft van de 15e eeuw en 
is daarmee de oudste kerk van de gemeente 
Hoorn. Overigens waren er tussen 1234 en1254 
al meldingen van een kerkgebouw in Zwaag, 
de geschiedenis van de kerkgemeenschap 
gaat dus nog verder terug. De toren stamt uit 
1460  en het huidige orgel stamt uit 1881. De kerk 
is nog steeds voor de eredienst in gebruik.
Als u de Dorpsstraat nog zo’n 800 meter volgt, 
komt u bij de kruising met de Pastoor Nuijens-
straat. Op Pastoor Nuijenstraat 3a ziet u aan 
uw linkerhand de Sint Martinuskerk. Dit is een 
voorbeeld van een kerk gebouwd in de stijl 
van de Amsterdamse school. Deze nog steeds 
in gebruik zijnde katholieke kerk uit 1933 is een 
gemeentelijk monument.
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 START FIETSROUTE

U start bij het station en fietst de Koepoorts-
weg op. Na ongeveer 450 meter gaat u 
rechtsaf de Johannes Poststraat in. Na circa 
300 meter ziet u aan uw rechterhand de voor-
malige Engelbewaarderskerk. Dit gemeente-
lijke monument is de voormalige Rooms-Ka-
tholieke kerk voor deze wijk. Het pand is in 1961 
in gebruik genomen en sinds 2011 niet meer als 
kerk in gebruik. Het gebouw is opgedragen aan 
de Horinezen die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog voor Arbeitseinsatz naar Duitsland 
waren gedeporteerd. Vooral het glas-in-lood 
raam aan de wegzijde is een bezichtiging 
waard, hoewel er hier in feite sprake is van een 
glas-in-betonraam. Het raam beeldt een engel 
met nimbus en zwaard uit. In het gebouw is nu 
een uitvaartcentrum gevestigd.

U gaat  terug en sla rechtsaf de Jan Campert-
straat in. Ga meteen weer rechtsf en ga via 
de Tweeboomlaan naar de Hogerbeetsstraat, 
hou links aan, sla aan het einde de Vreden-
hofstraat in. Links voor u ziet u het voormalige 
zwembad. Dit zwembad is in 1991 verbouwd 
tot een cultureel centrum en een moskee, ge-
naamd de Abdulkadir Geylani moskee. Het 
gebouw heeft een fraaie groene koepel. De 
gebedszaal is van binnen prachtig versierd in 
islamitische stijl.
Als u de moskee passeert gaat u rechtsaf het 
fietspad op en rijdt u door het fietstunneltje. U 
blijft het slingerende fietspad continu volgen 
(circa 1,5 km) totdat u op de Dorpsstraat in 
Zwaag aankomt. U blijft de Dorpsstraat bijna 

Aan het einde van de Pastoor Nuijenstraat 
slaat u linksaf de Koewijzend op. Na 500 meter 
gaat u rechtsaf de Kolenbergstraat op. Aan 
het eind van deze straat ziet u aan uw rech-
terhand de Hervormde kerk van Blokker 44   
staan. Het huidige gebouw stamt uit 1830 en is 
in neoclassicistische trant gebouwd. Echter in 
zowel het  interieur als het exterieur zitten ou-
dere onderdelen. De preekstoel stamt bijvoor-
beeld nog uit 1657. Het gebouw is nog steeds in 
gebruik als kerk.
Als u vanuit de Hervormde kerk rechtsaf 
gaat, ziet u na 250 meter aan uw linkerhand 
het eindpunt van de fietsroute: de net geres-
taureerde Sint Michaelkerk 47  . Deze uit 1852 
stammende kerk is in de jaren 70 van de 20e 
eeuw dusdanig in verval geraakt dat de spits 
verwijderd moest worden. Gelukkig is deze in 
2014 kort na de start van de 5 jaar durende res-
tauratie weer in ere hersteld. Sinds 2018 wordt 
de kerk verhuurd aan een reclamebureau.  
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Gebouwen vertellen veel over de geschiedenis, culturele 

ontwikkelingen en mensen van een stad. Daarom spant 

Stichting Stadsherstel Hoorn zich sinds 1972 in om het 

gebouwde erfgoed zoveel mogelijk te bewaren. Want het 

is dit erfgoed dat onze stad Hoorn zo bijzonder maakt! 

Stadsherstel Hoorn doet dit door panden aan te kopen,  

te restaureren en vervolgens weer te verkopen of te verhuren. 

Soms krijgt het pand na de restauratie een nieuwe 

bestemming, zoals de Michaëlkerk in Blokker. Sinds eind 2018 

biedt de kerk kantoorruimte voor reclamebureau Groeier! 

die de kerk omdoopte tot ‘Blokkerk’. De Blokkerk biedt ook 

Vrije Ruimte voor iedereen die in een inspirerende omgeving 

wil werken, vergaderen, een borrel wil geven of exposeren. 

En dat allemaal omgeven door de prachtige authentieke 

elementen van de voormalige Michaëlkerk. 

Meer weten over de Blokkerk  

of Stadsherstel Hoorn? 

Kijk op www.blokkerk.nl en 
www.stadsherstelhoorn.nl

De Michaëlkerk:
een creatieve 
broedplaats op 
heilige grond 
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