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Administratieve gegevens 

 
Naam: Oost-Indisch Pakhuis 

Adres: Onder de Boompjes 21 en 22, 1621 GG te Hoorn (voorgevel aan Onder de Boompjes, 

zijgevel aan de Pakhuisstraat 1, 3 en 5, achtergevel aan Achter de Vest 58) 

Eigenaar: Vereniging Oud Hoorn en Stichting Stadsherstel 

Gebruikers: Vereniging Oud Hoorn, Theater Het Pakhuis, Packhouse (sofwarebedrijf), TSC-

Hoorn – Tandartsenpraktijk 

Oorspronkelijke functie: handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen 

 
Status: rijksmonument 

Inschrijving register: 16 november 1965 

Monumentnummers: 22532 (Onder de Boompjes 21), 22533 (Onder de Boompjes 22), 

22537 (Pakhuisstraat en Achter de Vest) (zie afb. 1-4 voor de locaties) 

 
Redengevende beschrijvingen 

Onder de Boompjes 21: Linkerhelft van de O.I.Pakhuizen. Fors pand onder zadeldak tussen 

topgevel. In linker pand grote gevelsteen uit atelier H.de Keyser.1 

Onder de Boompjes 22: Voorste gedeelte van de rechterhelft van de O.I.Pakhuizen onder 

hoog zadeldak tegen trapgevel. Inwendig schoorsteenmantel met initialen van de O.I.C., 

XVIII d.2 

Pakhuisstraat 1, 3, 5, 7 en Achter de Vest 58: Woningen gemaakt in het overige deel van de 

rechterhelft van de O.I.Pakhuizen. Aan de Vest hoge trapgevel met jaartalanker 1631.3 

 

Deze cultuurhistorische waardestelling betreft het exterieur en de ruimtes die januari 2022 

in gebruik zijn door de Vereniging Oud Hoorn en is gemaakt volgens de Richtlijnen 

Bouwhistorisch Onderzoek. 

 
1 ‘Monumentnummer: 22532, Onder de Boompjes 21 1621 GG te Hoorn’, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, geraadpleegd 13 december 2021, 
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/22532. 
2 ‘Monumentnummer: 22533, Onder de Boompjes 22 1621 GG te Hoorn’, Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, geraadpleegd 13 december 2021, 
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/22533. 
3 ‘Monumentnummer: 22537, Pakhuisstraat 1 1621 GL te Hoorn’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
geraadpleegd 13 december 2021, https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/22537. 
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Afb. 1. Monumentnummer: 
22532. Adres: Onder de 
Boompjes 21. 

Afb. 2. Monumentnummer: 
22533. Adres: Onder de 
Boompjes 22 

Afb. 3. Monumentnummer: 
22537. Adres: Pakhuisstraat 1, 
3, 5, 7 en Achter de Vest 58 

Afb. 4. De huidige situatie. De voorgevels aan de Onder de Boompjes liggen aan de Turfhaven. De 
zijgevels aan de Pakhuisstraat en de achtergevel aan Achter de Vest. Het noorden is boven. 
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De bouw van de pakhuizen 

Bewindhebbers van de Hoornse Kamer van de VOC leenden in 1605 van de stad 5000 

gulden om een pakhuis te bouwen op het huidige Onder de Boompjes 22.4 In 1606 was het 

pakhuis van 180 voet lang en 32 voet breed gereed. Omgerekend is dat ongeveer 55 meter 

lang en 9,8 meter breed.5 De kroniekschrijver Velius omschreef het gebouw als een ‘fray 

heerlijk’ pakhuis en vermeldde dat het bedoeld was om ‘waren, victualiën [proviand, 

leeftocht] en gereedschappen in te bergen’.6 Omdat het pakhuis al snel te klein werd, werd 

het gebouw tussen 1630-1640 met ongeveer 10 meter verlengd tot de straat Achter de 

Vest.7 In 1646 werd het linker pakhuis (op Onder de Boompjes 21) gebouwd. Dit pakhuis is 

ongeveer 9,5 meter breed en 31 meter diep.8 De pakhuizen op Onder de Boompjes 21 en 22 

staan bekend als de Oost-Indische pakhuizen van de VOC.  

 

Stedenbouwkundige context 

De pakhuizen werden gebouwd is een vrij nieuw deel van de stad. Hoorn werd in 1577 

uitgebreid richting het noorden met de bouw van de stadswal. Een detail uit de kaart van 

Utenwael uit 1596 (zie afb.5) toont dat het nieuwe deel van de stad langzaam volgebouwd 

wordt. Ook is voor het eerst de straat te zien, waaraan de zijgevel van het rechter pakhuis 

zich bevindt: de Pakhuisstraat. Deze straat werd rond 1600 aangelegd. Er bevinden zich al 

een aantal bouwwerken op de plek waar tien jaar later het pakhuis gebouwd zal worden (zie 

de gele stip op afb. 5).9 Een detail van de kaart van Boxhorn uit 1632, met een stadbeeld uit 

1615, toont bij nummer 6 het Oost-Indisch pakhuis (zie afb. 6). Het is goed zichtbaar dat het 

pakhuis in deze periode nog niet verlengd is tot aan de vest.  

Voor de deur van de pakhuizen, bevond zich de Nieuwe Turfhaven, die in 1602 

bestraat werd. Vanaf de Zuiderzee voeren de schepen de Nieuwe haven binnen. Vervolgens 

voeren ze langs de Oude Doelen, de Karperskuyl, de Vollerswaal of Slapershaven naar de 

 
4 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 13. 
5 Hans Bonke en Katja Bossaers, Heren investeren: de bewindhebbers van de West-Friese kamers van de 
VOC (Haarlem: Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland, 2002), 39. 
6 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 13. 
7 Ibid., 11. 
8 De afmetingen zijn af te lezen op de bouwtekeningen uit het Westfries Archief (Gemeente Hoorn, 
bouwvergunningen 1979-1991, inventarisnummer 2907. Verbouw monumentaal pakhuis tot theater Het 
Pakhuis, 1991; Hoorn, Onder de Boompjes 21). 
9 ‘Historische stadsplattegronden van Hoorn’, Vereniging Oud Hoorn, geraadpleegd 12 januari 2022, 
https://www.oudhoorn.nl/stadsplattegronden/03_oudste_plattegronden.php. 
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Turfhaven, om daar voor de pakhuizen de goederen te laden en te lossen. Na de uitbreiding 

tussen 1630 en 1640 begrensde het pakhuis de Fabrieksstraat. De naam veranderde al gauw 

in de Oostindische Steeg, gevolgd door de Pakhuissteeg en werd in 1932 (op verzoek van 

bewoners) opgewaardeerd tot de Pakhuisstraat.10 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
10 ‘De panden van Stichting Monumenten Oud Hoorn’, Vereniging Oud Hoorn, geraadpleegd 13 
december, https://www.oudhoorn.nl/gebouwen/voh_panden/onder-de-boompjes-22.php.  

Afb. 5. Een detail uit de kaart van Hoorn, gemaakt door Utenwael in 1596. Het noorden bevindt zich onder. 
De kaart toont dat er in het nieuwe deel van de stad steeds meer bebouwing komt. Aan de onderzijde 
bevindt zich de stadswal. De haven links is de Vollerswaal of Slapershaven en de haven daar rechtsboven 
de Nieuwe Turfhaven. De huidige Pakhuisstraat bevindt zich tussen het driehoekige bebouwde deel links 
en het meer vierkante deel rechts (tussen de twee havens in). Bron: Westfries Archief. 

Afb. 6. De kaart van Hoorn uit 1632, met een stadsbeeld van 1615, gemaakt door Boxhorn. Het noorden 
bevindt zich onder. Nummer 6 toont het Oost-Indisch pakhuis. Het pakhuis is in 1615 nog niet verlengd tot 
aan de vest. Ook is het linker pakhuis nog niet gebouwd. Bron: 
https://www.oudhoorn.nl/stadsplattegronden/03_oudste_plattegronden.php 
 



 7 

Beschrijving van het gebouw 

 

Afbakening  

De Oost-Indische pakhuizen hebben verschillende gebruikers. In verband met de grootte en 

de toegankelijkheid van de twee gebouwen is besloten om voor de waardestelling alleen de 

ruimtes te analyseren waarvan de Vereniging Oud Hoorn gebruik maakt. De vereniging 

huurde sinds 1990 ruimtes in het pakhuis en is vanaf 2002 eigenaar van een aantal ruimtes. 

De vereniging maakt gebruik van 160 m2 begane grond in het rechter pakhuis en de eerste 6 

à 7 meter (vanaf de straatzijde) van de eerste verdieping, eerste zolder en tweede zolder van 

het linker pakhuis. De overige ruimtes in het linker pakhuis worden gebruikt door Theater 

het Pakhuis en de overige ruimtes in het rechter pakhuis worden gebruikt door Packhouse 

(sofwarebedrijf) en TSC-Hoorn – Tandartsenpraktijk. Het exterieur van de pakhuizen is in 

zijn geheel omschreven. Van het interieur worden alleen de ruimtes van de Vereniging Oud 

Hoorn beschreven. 

 
Bouwvolumes 

De twee pakhuizen vormen samen één groot bouwmassa en zijn een ensemble. De hoogte 

van de gevels is 14,10 meter. Het rechter pakhuis in 9,8 meter breed en ongeveer 65 meter 

diep. Het linker pakhuis is 9,5 meter breed en 31 meter diep. Op de luchtfoto (afb. 7) is 

zichtbaar dat het linker pakhuis smaller en minder diep is. Beide pakhuizen hebben een 

zadeldak (in de lengte van het gebouw). De vorm van de kap is een sporenkap. De kap is een 

sporenkap en is 7,75 meter hoog, gemeten vanaf de verdiepingsvloer van de eerste zolder. 

De daken zijn bedekt met gebakken oude holle dakpannen. Aan de Pakhuisstraat-zijde zijn 

dit blauwe pannen, de rest van de daken zijn bedekt met rode pannen (zie afb. 8). De nok is 

voorzien van ronde vorsten.  
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Exterieur 

 
Onder de Boompjes 22 

 

Voorgevel 

Het rechter pakhuis bestaat uit vijf bouwlagen: begane grond, eerste verdieping, eerste 

zolder, tweede zolder en vliering (zie afb. 12). De waterlijsten onder de kozijnen geven de 

scheiding tussen de bouwlagen aan. Het gebouw heeft een trapgevel bestaande uit tien 

trappen. Elke trap is afgedekt met een natuurstenen dekplaat. Het gebouw heeft een 

zadeldak dat is bedekt met gebakken oude holle dakpannen. Aan de Pakhuisstraat-zijde zijn 

dit blauwe pannen, aan de andere zijde zijn dit rode pannen. De nok is voorzien van ronde 

vorsten. De symmetrische, bakstenen gevel is gemetseld in kruisverband.  

De pui op de begane grond bestaat uit links en rechts twee vensters met in het 

midden een getoogde, donkergroene, houten deur. Boven de deur bevindt zich een houten 

cartouche, die dezelfde kleur heeft als de kozijnen. In het midden van de cartouche bevindt 

zich een bruine peperpaal. Links daarvan staat in gouden cijfers ‘16’ en rechts ‘06’, wat 

samen het jaartal 1606 vormt (zie afb. 10). De ramen hebben een houten roedeverdeling 

Afb. 7. Bovenaanzicht van de twee pakhuizen. Bron: Google 
Earth 

Afb. 8. De verschillende kleuren 
dakpannen. Bron: Beeldbank 
Oud Hoorn, fotonummer 
0002033 
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van vier ruitjes breed en zeven ruitjes hoog. Onder de vensters zitten rode houten luiken, 

die naar boven en naar beneden klappen: de opklapbare luiken dienen als luifel bovenin het 

raam en de neerklapbare luiken dienen als toonbank. Rechts op de onderste bouwlaag 

bevindt zich een herdenkingsteen met daarop J.C. Kerkmeijer, de medeoprichter van de 

Vereniging Oud Hoorn (zie afb. 11). Links in het metselwerk zit een gemetselde cirkel (zie 

afb. 9). Links, in het midden en rechts bevinden zich drie zwarte gevelankers.  

 

     

 

 
 
 

De eerste verdieping heeft drie bolkozijnen in het midden. De ramen hebben een 

roedeverdeling van drie ruitjes breed en zes ruitjes hoog en zijn voorzien van rode, houten 

luiken. Alle luiken zijn rood als ze geopend zijn en Spaans groen als ze gesloten zijn. Bovenin 

zijn vier zwarte gevelankers geplaatst.  

In het midden van de eerste zolder zit een bolkozijn met rode luiken. Aan de 

zijkanten zitten twee enkele kozijnen, met aan de buitenste zijde een rood luik. De 

roedeverdeling is hetzelfde als op de eerste verdieping. Bovenin bevinden zich vier zwarte 

gevelankers.  

 De tweede zolder heeft een driedelig kozijn. Het middelste raam heeft een 

roedeverdeling van drie ruitjes breed en zes ruitjes hoog en heeft geen luik. De twee 

buitenste vensters hebben aan de buitenste zijde een rood, houten luik. Boven het kozijn 

bevindt zich een bakstenen ontlastingsboog. De vliering heeft een klein kozijn met één 

raam en een rood, houten luik. Links, rechts en recht boven het kozijn is een gevelanker 

geplaatst. 

 

Afb. 9, 10 en 11. Afb. 9: de gemetselde cirkel op de begane grond. Afb. 10: de cartouche boven de 
deur met het jaartal 1606 en de peperbaal in het midden. Afb. 11: de herdenksteen van J.C. 
Kerkmeijer. Hij was de oprichter van de Vereniging Oud Hoorn.  
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Zijgevel 

De zijgevel aan de Pakhuisstraat is ongeveer 65 meter lang en bestaat uit de begane grond, 

de eerste verdieping en de kap (zie afb. 13). De gevel is opgedeeld in drie traveeën, 

gescheiden door twee glazen entreepuien. Langs de onderkant van de gevel loopt een 

natuurstenen plint. De middelste travee heeft op de begane grond (van links naar rechts) 

een venster, een deur en een venster (zie afb. 17). De vensters op de begane grond zijn 

schuiframen en hebben een roedeverdeling van vier ruitjes breed en vijf ruitjes hoog. De 

deuren zijn van hout, zwart geschilderd en hebben een bovenlicht. Links en rechts van de 

middelste travee is een moderne entree gerealiseerd. Deze entree bestaat uit een glazen 

deur die een stukje achter de bakstenen gevel ligt. De glazen pui ter hoogte van de eerste 

verdieping en de kap springt naar voren ten opzichte van de gevel en eindigt in een puntige 

dakkapel (zie afb. 15). De begane grond van de linker en rechter travee is gespiegeld (zie 

afb. 16 en 18). Op de linker travee bevindt zich van links naar rechts twee vensters, en deur 

Afb. 12. De voorgevel van Onder de Boompjes 22 
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en een venster. Links van deze deur bevindt zich achter de regenpijp een bouwnaad, die 

doorloopt tot aan de dakgoot (zie afb. 14). Op de rechter travee bevindt zich van links naar 

rechts een venster, een deur en twee vensters. Daarnaast is de rechter travee wat breder 

dan de linker travee. De glazen entreepuien zijn dus niet precies op 1/3 en 2/3 van de gevel 

geplaatst. De gevelankers geven de scheiding tussen de begane grond en de eerste 

verdieping aan. Ter hoogte van de gevelankers bevinden zich drie straatlantaarns, verspreid 

over de gevel. 

 

 

 

     

Afb. 13 (links), 14 (rechtsboven) en 15 (rechtsonder). Afb. 13: de zijgevel aan de Pakhuisstraat. Afb. 14: 
achter de regenpijp op de linker travee bevindt zich een bouwnaad, die doorloopt tot aan de dakgoot. 
Afb. 15: boven de glazen deur bevindt zich ter hoogte van de eerste verdieping en de kap een glazen pui die 
naar voren springt ten opzichte van de gevel en eindigt in een puntige dakkapel.  
 
 

Afb. 16. Linker travee Afb. 17. Middelste travee Afb. 18. Rechter travee 
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Op de eerste verdieping van de middelste travee zijn drie schuiframen (recht boven 

de ramen den deuren daaronder) geplaatst (zie afb. 17). Deze vensters zijn iets minder hoog 

en hebben een roedeverdeling van vier bij vier ruitjes. Tussen alle vensters op de eerste 

verdieping zijn dichtgemetselde ventilatieopeningen zichtbaar. De linker en rechter travee 

zijn, in tegenstelling tot de begane grond, niet gespiegeld op de eerste verdieping (zie afb. 

16 en 18). De linker travee heeft vier schuiframen (recht boven de ramen en deuren 

daaronder) van vier bij vier ruitjes. Boven het linker venster en de deur bevinden zich op de 

eerste verdieping van de rechter travee twee schuifvensters van vier bij vier ruitjes. Rechts 

daarvan bevinden zich drie andere vensters (zie afb. 19): het linker venster bestaat uit een 

dubbelkozijn met een roedeverdeling van drie ruitjes breed en vijf ruitjes hoog. De andere 

twee vensters zijn bolkozijnen, met een roedeverdeling van drie bij vijf ruitjes en twee rode 

houten luiken aan de buitenzijde. 

De kap is een zadeldak en bedekt met gebakken, blauwe oude holle dakpannen. De 

dakgoot is een bakgoot op houten gootklossen.11 Op het dak zijn in de goot, tussen de 

spanten van de houtconstructie, acht dakkapellen geplaatst.12 Ter hoogte van de linker 

travee zijn drie dakkapellen geplaatst boven het drie van de vier vensters. Ter hoogte van de 

middelste travee zijn twee dakkapellen geplaatst boven het linker en rechter venster. Ter 

hoogte van de rechter travee zijn er drie dakkapellen geplaatst, boven het linker venster en 

de twee rechter vensters. Boven iedere dakkapel is een klein vierkant dakraam geplaatst. 

Bovenop het dak bevinden zich zes schoorstenen. De twee schoorstenen helemaal links en 

rechts zijn van baksteen. De andere vier schoorstenen bevinden zich daartussen en zijn 

kleiner en hebben een grijze kleur. Het materiaal is niet bekend. 

 
 
 
  

 
11 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 47. 
12 Ibid., 86. 
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Achtergevel 

De gevel aan de Achter de Vest bestaat eveneens uit vijf bouwlagen: de begane grond, 

eerste verdieping, eerste zolder, tweede zolder en vliering (zie afb. 20). De waterlijsten 

onder de kozijnen geven de scheiding tussen de bouwlagen aan. Het gebouw heeft een 

trapgevel bestaande uit elf trappen. Elke trap is afgedekt met een natuurstenen dekplaat. 

Het gebouw heeft een zadeldak, dat is bedekt met gebakken oude holle dakpannen. Aan de 

Pakhuisstraat-zijde zijn dit blauwe pannen, aan de andere zijde zijn dit rode pannen. De 

symmetrische, bakstenen gevel is gemetseld in kruisverband. 

De begane grond heeft een natuurstenen plint. Van links naar rechts bevinden zich 

op de begane grond twee vensters, een deur met bovenlicht en een derde venster. De 

vensters met schuiframen en hebben een zwarte houten roedeverdeling van twee ruiten 

breed en drie ruiten hoog. De deur is zwart en van hout en zwart geschilderd. Naast van de 

rechterbovenhoek van het rechterraam hangt een lantaarn. Boven de vensters en de deur 

bevinden zich zes zwarte gevelankers.  

De eerste verdieping heeft drie bolkozijnen die in het midden gecentreerd zijn. De 

ramen hebben een roedeverdeling van drie ruitjes breed en vijf ruitjes hoog. De bolkozijnen 

zijn ieder voorzien van rode houten luiken. Alle luiken zijn rood als ze geopend zijn en 

Afb. 19. De rechter travee van de zijgevel. Op de eerste verdieping bevindt zich een dubbelkozijn met 
daarnaast twee bolkozijnen. Op de rest van de gevel komen enkel schuifvensters voor. 
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Spaans groen als ze gesloten zijn. Boven de bolkzijnen zitten drie halfronde bakstenen 

ontlastingsbogen. De vier gevelankers vormen het jaartal 1631.  

De eerste zolder heeft in een midden een bolkozijn met twee rode houten luiken. 

Links en rechts daarvan zit een enkel kozijn, ook met een rood houten luik. Boven het 

bolkozijn bevindt zich een bakstenen segmentboog, boven het linker en rechter kozijn 

bevindt zich een halfronde cirkelboog. De roedeverdeling is drie bij vijf ruitjes. Bovenin 

bevinden zich vier zwarte gevelankers. 

 De tweede zolder heeft een driedelig kozijn. Het middelste venster heeft een 

roedeverdeling van drie ruitjes breed en vijf ruitjes hoog en heeft geen luik. De twee 

buitenste vensters hebben aan de buitenste zijde een rood houten luik. Boven het kozijn 

bevindt zich een halfronde bakstenen ontlastingsboog. Links en rechts van hete kozijn 

bevinden zich de gevelankers. De vliering heeft een bolkozijn met één raam en twee rode 

houten luiken. Links en rechts zijn twee schuine gevelankers geplaatst en ook recht boven 

het kozijn bevindt zich een gevelanker.  

 

 

Afb. 20. De achtergevel aan Achter de Vest 58 
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Onder de Boompjes 21 
 
Voorgevel 

De voorgevel van Onder de Boompjes 22 heeft iets andere maten dan de voor- en 

achtergevel van nummer 22. Hierdoor ontstaan een aantal verschillen, maar het schema is 

steeds gelijk, net zoals de gebruikte materialen, kleuren, raamtypes en vormgeving. Het 

linker pakhuis is iets minder hoog en smaller dan nummer 22. De gevel heeft dezelfde 

indeling als nummer 21, op de begane grond en de vliering na. Op de begane grond 

bevinden zich twee ronde poorten met rode houten luiken. De linker poort dient als 

toegang, de rechter is dichtgezet met een vast raam. Tussen de twee poorten bevindt zich 

een klein venster met tralies en daarachter een raam. Hierboven bevindt zich een 

gevelsteen, die is omlijst met een houten kozijn met daarop zeventiende-eeuws 

houtsnijwerk dat doet denken aan rolwerk. Onder de steen staat op het hout het opschrift: 

V.O.COMPAGNIE. De gevelsteen bestaat uit drie delen en toont twee zeventiende-eeuwse 

driemasters. Vermoedelijk is de gevelsteen afkomstig uit de werkplaats van Hendrick de 

Keyser.13 De indeling van de eerste verdieping, eerste zolder en tweede zolder zijn gelijk aan 

die van de betreffende bouwlagen van het buurpand. Op de vliering heeft het linker pakhuis 

in plaats van een enkel kozijn, een dubbel kozijn. Daarnaast bestaat de trapgevel uit negen 

trappen in plaats van tien. 

 

    
  

 
13 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 96. 

Afb. 22. De gevelsteen in de voorgevel van nummer 21 Afb. 21. De voorgevel van nr. 21  
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Interieur  
 
Onder de Boompjes 22 
 

Begane grond 

De Vereniging Oud Hoorn beschikt over de vertrekken op de begane grond. Het zijn vier 

vertrekken: boekwinkel, de bibliotheek, de gang / keuken / toilet en de bijeenkomst- en 

tentoonstellingsruimte. 

 

 

Begane grond 
0.1 boekwinkel 
0.2  bibliotheek 
0.3  gang, keuken, toilet 
0.4  bijeenkomst- en 

tentoonstellingsruimte 
------- balklagen onder de 

eerste verdiepingsvloer 
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Ruimte 0.1 Boekwinkel 

De boekwinkel is een rechthoekige ruimte van ongeveer 7 meter 

breed (zonder de kastruimtes) en 5,1 meter diep. In het midden 

van de pui bevindt zich een houten deur, met links en rechts 

daarvan twee vensters van vier ruitjes breed en zeven ruitjes 

hoog. Een vierkant, glazen tochtportaal geeft toegang tot de 

ruimte (zie afb. 23-25). De vloer bestaat uit grijze natuurstenen 

tegels, waarvan de kleur varieert van lichtgrijs naar donkergrijs 

(zie afb. 26). De vloer is afgewerkt groengele plinttegels (zie afb. 

27). Alle muren zijn gestuukt en gewit. Links en rechts bevindt 

zich achter de muur een smalle ingebouwde kastruimte, waar een 

houten deur(portaal) toegang tot geeft (zie afb. 28 en 29). In de 

linker muur bevindt zich aan de linkerkant een raamkozijn met twee vensters van twee bij 

twee ruitjes breed (zie afb. 29). In het midden van de wand tegenover de toegang bevindt 

zich een houten portaal met twee deuropeningen (zie afb. 31). Links van het portaal bevindt 

zich een venster met een segmentboog en een roedeverdeling van vijf ruitjes breed en acht 

ruitjes hoog (zie afb. 32). De balklaag onder het plafond is enkelvoudig met brede 

rechthoekige (liggende) doorsnede. De twee balken in het midden hebben versierde 

sleutelstukken met gouden details (zie afb. 33-4). De twee buitenste balken zijn minder 

breed en hoog en hebben geen sleutelstukken. Alle balken zijn donkerrood geschilderd.   

 

      

 Afb. 23, 24, 25. In het midden van de entree-pui is een vierkant, glazen tochtportaal geplaatst. Links 
en rechts daarvan bevinden zich twee vensters van vier ruitjes breed en zeven ruitjes hoog 
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Afb. 29. Linker muur, met de deur naar de kastruimte en het kozijn 

Afb. 26. De vloer 
 
 

Afb. 27. De tegelrand 
 
 

Afb. 28. De rechter muur 
 
 

Afb. 3o. De smalle kastruimte 
 

Afb. 31. Het houten portaal Afb. 32. Het venster Afb. 33. Het sleutelstuk 
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Ruimte 0.2 Bibliotheek 

De bibliotheek is een rechthoekige ruimte van 4,4 meter breed en 

5,6 meter diep. De muren zijn voorzien van stucwerk en wit 

geschilderd. In het midden van de linker muur is een schouw 

geplaatst, die afkomstig is uit de laatste kwart van de achttiende 

eeuw (zie afb. 35-37). De schouw is van hardsteen en heeft in het 

midden een voorstelling van twee (peper?)baaltjes met daarop het 

VOC-monogram van de Hoornse Kamer (VOC H). Naast de baaltjes 

staat de vrucht van een nootmuskaatboom en een Mercuriusstaf 

(Mercurius is de Romeinse god van de handel).14 Op een tekening 

uit omstreeks 1841 is een schouw ingetekend in het voorste deel 

van het pakhuis (zie afb. 71). Vermoedelijk is de schouw tijdens de 

verbouwing in 1942 verplaatst naar de huidige bibliotheek (zie afb. 78). Achter de 

boekenkast die tegen de linker muur staat, bevindt zich een deur. In het midden van de 

rechter muur bevindt zich een schuifvenster. Naast de ingang bevindt zich een deur met 

daarachter een ingebouwde kastruimte (zie afb. 39). In 1942 bevond zich hier de trap naar 

de bovenwoning. Op de vloer ligt blauwe linoleum en in de kastruimte ligt rode linoleum. 

Op het plafond bevindt zich een rond sierornament in het stucwerk (zie afb. 38). 

 
14 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 16. 

Afb. 34. De versierde balklaag met de sleutelstukken 
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Afb. 35, 36 en 37. Details van de schouw, zoals de twee (peper?)baaltjes met daarop het VOC-monogram 
van de Hoornse Kamer (VOC H). Naast de baaltjes staat de vrucht van een nootmuskaatboom en een 
Mercuriusstaf (Mercurius is de Romeinse god van de handel).  En de rozet op de hoek van de schouw. 

Afb. 38. De bibliotheek. In het 
midden van plafond bevindt zich 
een rond sierornament 

Afb. 39. Naast de ingang bevindt zich een deur met daarachter een 
ingebouwde kastruimte 
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Ruimte 0.3 Gang, keuken en trap  

Deze ruimte is ongeveer 4,2 meter breed en 5,5 meter diep. De 

wanden zijn gestuukt en wit geschilderd. Links in de ruimte is een 

schuine wand geplaatst met een deur in het midden en een smal, 

liggend raam rechts daarnaast (zie afb. 40). De wand creëert een 

scheiding tussen het herentoilet en de keuken (afb. 41) en de 

doorgang naar de bijeenkomst- en tentoonstellingsruimte (afb. 

42). In de rechtermuur bevindt zich een deur die toegang geeft tot 

de bibliotheek (afb. 43). Naast de deuropening naar de winkel 

bevindt zich het damestoilet, met daarnaast de trap die leidt naar 

de eerste verdieping van Onder de Boompjes 22 (afb. 44). In deze 

ruimte is een systeemplafond aangebracht. De vloer is bedekt met 

rood linoleum. 

 

     
 
 
 
 

       
   
  

Afb. 40. Links in de ruimte is een schuine wand 
geplaatst met een deur in het midden en een 
smal, liggend raam rechts daarnaast 

Afb. 41. Rechts achter 
de schuine wand is de 
keuken 

Afb. 42. De deur die 
toegang geeft tot de 
bijeenkomstruimte 

Afb. 43. In de rechtermuur bevindt zich een deur 
die toegang geeft tot de bibliotheek 

Afb. 44. Rechts van de deuropening naar de 
winkel bevindt zich het damestoilet, met 
daarnaast de trap die leidt naar de eerste 
verdieping van Onder de Boompjes 22 
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Ruimte 0.4 Bijeenkomst- en tentoonstellingsruimte 

De bijeenkomst- en tentoonstellingsruimte is een vierkante ruimte 

van ongeveer 8,5 meter breed en 7,5 meter diep. De muren zijn 

voorzien van stucwerk en wit geschilderd. Aan de muren hangen 

kunstwerken, die onderdeel zijn van tentoonstellingen die om de 

zoveel maanden wisselen. In de rechter muur bevindt zich 

ongeveer in het midden een schuifvenster en rechts bevindt zich 

een deur naar de Pakhuisstraat. Onder het plafond is de 

enkelvoudige balklaag uit 1606 zichtbaar (zie afb. 45-48). De 

balklaag is geplaatst op de bouwmuren (de oplegging) en de 

evenwijdig aangebrachte balken lopen van bouwmuur tot 

bouwmuur. De onderslagbalk en de standvink – in het midden van 

de ruimte – zijn aangebracht tijdens de restauratie in 2005. De standvink is geen massieve 

kolom, maar bestaat uit twee smalle kolommen die met een stalen schoen zijn bevestigd 

aan beide zijdes van de onderslagbalk (zie afb. 48).15 De vloer is bedekt met rood linoleum. 

 

     

 

 
15 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 85. 

Afb. 45. Het linkerdeel van de tentoonstellings- 
en bijeenkomstruimte 

Afb. 46. Het rechterdeel van de 
tentoonstellings- en bijeenkomstruimte 
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Afb. 47. De oude grenen balklaag met in het midden de nieuwe onderslagbalk en standvink 

Afb. 48. De standvink is geen massieve kolom, maar bestaat uit twee smalle kolommen die met een stalen 
schoen zijn bevestigd aan beide zijdes van de onderslagbalk 
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Onder de Boompjes 21 
 
Eerste verdieping 

Op de eerste verdieping gebruikt de Vereniging Oud Hoorn één vertrek. Een vrij steile trap 

brengt je van Onder de Boompjes 22 naar de overloop van de eerste verdieping van Onder 

de Boompjes 21. De deur op de overloop leidt naar de bestuurskamer en vergaderruimte. 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Eerste verdieping 
1.1 overloop 
1.2 bestuurskamer en 

vergaderruimte 
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Ruimte 1.2 Bestuurskamer en vergaderruimte  

De bestuurskamer en vergaderruimte is 7,35 meter breed en 6,5 

meter diep. De vloer – en alle trappen – zijn bedekt met 

donkerblauwe vloerbedekking. De muren zijn behangen en 

daarna grijs geverfd. In de voorgevel bevinden zich drie in het 

midden gecentreerde bolkozijnen. Op afb. 50 is goed zichtbaar dat de kozijnen licht naar 

voren hellen. De gevel staat dus op de vlucht. In de rechterhoek bevindt zich achter de deur 

een ingebouwde kast (zie afb. 51). In de linkerhoek bevindt zich achter enkele archiefdozen 

een oud badkamerraam (zie afb. 53). Het plafond is voorzien van schuurwerk. Het plafond is 

ongeveer 2,4 meter hoog en oogt vrij laag; het plafond bevindt zich direct boven de 

bolkozijnen. De bestuurskamer en vergaderruimte wordt niet alleen gebruikt als 

vergaderruimte voor het bestuur. Het is ook de ruimte waar vrijwilligers bijeen komen en 

waar de archiefopslag staat.  

 

   

 

 

 

 

Afb. 49 en 50. De raamzijde van de bestuurskamer en vergaderruimte. De bolkozijnen, en dus de gehele 
voorgevel, hellen licht voorover. 
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Afb. 51.  De bestuurskamer en vergaderruimte. Achter de rechter deur bevindt zich de ingebouwde kast. 

Afb. 52 en 53.  De bestuurskamer en vergaderruimte. In de hoek achter de archiefdozen bevindt zich een 
oud badkamerraampje. 
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Eerste zolder 

Achter de eerste deur links (gezien vanaf de trap) bevindt zich de grote opslagruimte. 

Achter de tweede deur links de kleine opslagruimte. Achter de deur recht tegenover de trap 

bevindt zich een ingebouwde kast. De eerste zolder heeft een grotere overloop dan de 

eerste verdieping.  Reden hiervoor is dat de steile trap en het vlieringluik in het midden van 

de overloop leiden naar de tweede zolder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eerste zolder 
2.1 overloop 
2.2 opslagruimte 
2.3 opslagruimte 
2.4 ingebouwde kast 
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Ruimte 2.2 Opslagruimte 

De grote opslagruimte is 3,5 meter breed en 4,4 meter diep. De 

muren zijn gestuukt en wit geschilderd. In de muur aan de 

voorzijde bevindt zich het bolkozijn en het enkele kozijn. Voor 

de ramen is een extra glasraam geplaatst, dat geopend kan 

worden (afb. 54). Wat opvalt in deze ruimte is dat de bovenhoeken van de muur tussen 

Onder de Boompjes 21 en 22 niet 90 graden, maar schuin zijn (zie afb. 55-57). Dit komt 

omdat deze ruimte zich onder de kapconstructie bevindt. Het gipsplafond is deels verlaagd 

(zie afb. 58). De vloer is bedekt met vierkante parkettegels (zie afb. 59). 

  

    

 

 
 

   

 Afb. 56 en 57. De bovenhoeken van de muur tussen Onder de Boompjes 21 en 22 zijn schuin. Reden 
hiervoor is de deze ruimte zich al onder het zadeldak bevindt 

Afb. 54 en 55. De bovenhoeken van de muur tussen Onder de Boompjes 21 en 22 zijn schuin. Reden 
hiervoor is de deze ruimte zich al onder het zadeldak bevindt 
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Ruimte 2.3 Opslagruimte 

In deze smallere opslagruimte worden onder andere de oude 

kwartaalbladen en oude tentoonstellingspanelen bewaard (zie 

afb. 60). De ruimte heeft, toen het onderdeel was van een 

woning, gediend als badkamer. Dit is te zien aan de tegels en 

het kraantje op de muur en de tegels op de vloer (zie afb. 61-62). In deze ruimte is het nog 

duidelijker zichtbaar dat de ruimte zich onder het zadeldak bevindt (zie afb. 60-61). Aan de 

voorzijde bevindt zich het enkele kozijn. 

 

     

Afb. 60, 61 en 62. Afb. 60: de kleine opslagruimte en voormalig badkamer. Rechts is het schuine dak goed 
zichtbaar. Afb. 61: de tegels op de muur en het kraantje. Afb. 62: de tegels op de vloer. 

Afb. 58. Het verlaagde plafond in de opslagruimte

 

Afb. 59. Vierkante parkettegels 



 30 

Ruimte 2.4 Ingebouwde kast 

Op de overloop bevindt zich achter de deur een ingebouwde 

kast die ook voor de opslag van spullen wordt bewaard (zie afb. 

63). De kast bevindt zich onder het schuine zadeldak. De 

betimmering aan de binnenkant is in een geel-groene kleur 

geschilderd. 

 

   

 

  

Afb. 63. De ingebouwde kast 
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Tweede zolder en vliering 

Het vlieringluik en de trap leiden naar de tweede zolder en de vliering.  

 

 

 

 
 
 

Ruimte 3.1 en 3.2 Tweede zolder en vliering 

De tweede zolder is een rechthoekige ruimte van ruim 6,5 meter diep. In de voorgevel is een 

driedelig kozijn geplaatst (zie afb. 64-66). Het middelste raam heeft een roedeverdeling van 

drie ruitjes breed en zes ruitjes hoog en heeft geen luik. De twee buitenste vensters hebben 

aan de buitenste zijde een rood, houten luik. Op een aantal plekken is er op de hanenbalk 

een vliering gecreëerd. De vliering heeft een klein dubbel kozijn met twee houten luiken (zie 

afb.67).   

 

Tweede zolder en vliering 
3.1 zolder 
3.2 vliering 
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Afb. 64, 65 en 66. De tweede zolder, gezien vanaf het vlieringluik. De foto in het midden geeft de 
driedelige kozijn weer 

Afb. 68. De sporenkap met de spanten Afb. 67. De kap 
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Het zadeldak heeft een sporenkap van grenenhout en is één van de vroegste grenen kappen 

in Nederland.16 De kapconstructie is een Hollandse spant (zie afb. 68 en figuur 1). De 

spanten in de kap zijn samengesteld uit een schaargebint met daarop een gespan met een 

enkele hanenbalk. De zolder van het linker heeft in totaal 22 spanten, met tussen de 

spanten steeds drie sporen. In het voorste gedeelte van het linker pakhuis, dat in gebruik is 

door de Vereniging Oud Hoorn, bevinden zich vijf spanten. Dit zijn nummer 18, 19, 20, 21 en 

22.17 

 

 
 
 

 
16 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 22. 
17 .P.N. Luiten, “Oudhollandse sporenkap met telmerken en ‘het Pakhuis’,” Kwartaalblad Vereniging Oud 
Hoorn (1995)2: 61. https://verenigingoudhoorn.nl/kwartaalblad/pdf/oud_hoorn_1995_2.pdf 
(geraadpleegd 25 januari 2022). 

Figuur 1. Tekening van de kapconstructie van het linker pakhuis. Herkomst: “Oudhollandse sporenkap met 
telmerken en ‘het Pakhuis’,” Kwartaalblad Vereniging Oud Hoorn (1995)2: 62. 
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Om de spanten op de juiste manier in elkaar te kunnen zetten, werden de onderdelen van 

de spant gemerkt met een telmerk. De telmerken zijn met een beitel gehakt. De spanten bij 

de voorgevel (aangeduid met nummer 22) hebben geen telmerken en zijn bij eerdere 

restauraties geheel of gedeeltelijk vervangen.18 Op de eerste zolder is de kapconstructie 

niet zichtbaar vanwege het verlaagde plafond. Op de tweede zolder zijn de telmerken wel 

zichtbaar. De vier korbelen links en rechts hebben aan de zijkanten een eigen telmerk. Ze 

zijn vanaf de voorgevel genummerd met I, II, III en IIII. De telmerken op de hanenbalken 

refereren naar de spantnummers. Om links en rechts te kunnen onderscheiden, werd 

gewerkt met verschillende merk.  Zo werd tien links en rechts aangegeven met een ‘+’. 

Vijftien werd links aangegeven met ‘+Λ’ en rechts met ‘+V’.19 Zie tabel 1 voor een overzicht 

van de gevonden telmerken en afb. 69 en 70). Opvallend is dat nummer 19 links met ‘+ΛIII’ is 

gemerkt in plaats van ‘+ΛIIII’. De reden hiervoor is niet bekend. Nummer 20 rechts is 

gemerkt met ‘++II’ ( = 22). Verklaring hiervoor is dat bij een restauratie of reparatie de stijl 

van spant 22 is gebruikt.20  

 

Links  Rechts 

Schaargebint Hanenbalk Korbeel Spant 

nummer 

Korbeel Hanenbalk Schaargebint 

Niet 

zichtbaar 

door verlaagd 

plafond 

+ΛIII IIII 18 IIII +VIII Niet 

zichtbaar 

door verlaagd 

plafond 
+ΛIII III 19 III +VIIII 

++ II 20 II ++II 

++I I 21 I ++I 

  22   

 

 
18 Luiten, “Oudhollandse sporenkap met telmerken,” 61.  
19 Luiten, “Oudhollandse sporenkap met telmerken,” 62. 
20 Ibid., 62. 

Tabel 1. Overzicht van de gevonden telmerken in de kapconstructie van de zolder van de Vereniging Oud 
Hoorn. Overgenomen uit: “Oudhollandse sporenkap met telmerken en ‘het Pakhuis’,” Kwartaalblad 
Vereniging Oud Hoorn (1995)2: 63. 
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Afb. 69 en 70. Op de balk zijn telmerken zichtbaar: III (links) en +VIII (rechts) 
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Gebruiks- en verbouwingsgeschiedenis  

 

1606-1798: pakhuis en militair magazijn 

Onder de Boompjes 21 en 22  

 
Uit de kroniek van Velius kan opgemaakt worden dat de pakhuizen zijn gebruikt als opslag 

voor waren, proviand en gereedschappen ten tijde van de VOC. Er zijn geen 

bouwtekeningen die de beginsituatie van het pakhuis weergeven. De vroegst bekende 

tekeningen (afb.71-72) tonen de situatie omstreeks 1840. Op de begane grond van het 

rechter pakhuis zijn vanaf de gang standvinken geplaatst over de diepte van het pand (zie 

afb. 71). Ook op de eerste verdieping van het linker en rechter pakhuis zijn standvinken 

geplaatst (zie afb. 72). De toegangsruimte van het rechter pakhuis beschikte 

hoogstwaarschijnlijk over een kantoor of vergaderruimte, met een wenteltrap naar de 

eerste verdieping. Misschien dat er op de eerste verdieping ook nog een bespreekkamer, 

kantoortje of administratieruimte was gevestigd. De standvinken en onderslagbalken zijn 

nodig geweest voor de belasting op de verdiepingsvloeren, in dit geval op de eerste 

verdieping en de eerder zolder. Er was dus veel open ruimte, want handig was voor de 

opslag.  

 

1798-1841: militair magazijn en opslag 

Onder de Boompjes 21 en 22  

 

Sinds de inval door de Fransen in 1795 waren er in Hoorn soldaten gelegerd en kreeg Hoorn 

de rol als garnizoensstad. Na de opheffing van de VOC in maart 1798 bleef de functie 

ongewijzigd; de zolders werden verhuurd voor de opslag van onder andere graan.21 De 

ruimtes op de begane grond en eerste verdieping werden als militair magazijn gebruikt.22  

 

  

 
21 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 33. 
22 Jaap, Toes, “Hoorn als garnizoensstad deel 2,” Kwartaalblad Vereniging Oud Hoorn 32(2010)4: 156. 
https://www.oudhoorn.nl/kwartaalblad/pdf/oud_hoorn_2010_4.pdf (geraadpleegd 10 januari 2022). 
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1841-1883: hulpkazerne  

Onder de Boompjes 21 en 22 
 

In 1841 werden de pakhuizen als kazerne ingericht voor 295 ongehuwden.23 De nodige 

veranderingen werden in het interieur gerealiseerd om soldaten te kunnen huisvesten in de 

hulpkazerne.24 Op de begane grond van Onder de Boompjes 22 werd een portaal, een gang, 

kasten en meerdere vertrekken toegevoegd, zoals onderofficierskamers en een 

scheerkamer (zie afb. 71).25 Er was één wenteltrap naar boven, deze bevond zich achter de 

gevel van Onder de Boompjes 22. Achter in het pand, aan de Achter de Vest-zijde, werd een 

keuken met fornuis en eetzaal voor de onderofficieren gerealiseerd. Op de eerste 

verdieping bevond zich bij nummer 22 twee zalen, één daarvan bestemd voor de 

onderofficieren. Op de eerste verdieping van nummer 21 was een zaal, berging, kantoor, 

twee kasten en een kantine (zie afb. 72). Op de eerste zolder van nummer 22 bevonden zich 

een grote zaal, portaal, ledermagazijn, schoenenmagazijn en een niet nader benoemd 

vertrek. Op de eerste zolder van nummer 21 bevond zich een grote berging.26 

Op de begane grond is in de eerste ruimte rechts een schouw ingetekend (zie afb. 

71). Op de eerste verdieping en tweede zolder is op dezelfde plek een rookkanaal 

ingetekend (zie afb. 72). Vermoedelijk is dit de huidige schoorsteenmantel in de bibliotheek. 

 De tekeningen geven de oorspronkelijke situatie van de gevel aan de Pakhuisstraat 

weer. De kozijnen op de begane grond van de Pakhuisstraat-zijde heeft een driedelige 

kozijnverdeling. Op de eerste verdieping aan de Pakhuisstraat zijn bolkozijnen getekend. 

Op de zolder zijn er drie dakkappellen aanwezig.27 Ook de gevel van Onder de Boompjes 21 

kent in de huidige situatie een andere indeling.  

 
23 Toes, “Hoorn als garnizoensstad deel 2,” 156. 
24 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 34. 
25 Ibid., 33. 
26 Ibid., 34. 
27 Ibid., 34. 
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Afb. 71. Plattegrond van de begane grond 

van Onder de Boompjes 22 als 

hulpkazerne. Datering: tussen 1841-1883. 

De plaats van de schouw is rood omcirkeld. 

Scan uit: Het VOC-pakhuis te Hoorn, blz. 34. 
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Afb. 72. Plattegrond van de eerste verdieping en eerste zolder van Onder de Boompjes 21 en 22 als 
hulpkazerne.  Datering: tussen 1841-1883. De plaats van het rookkanaal is rood omcirkeld. Scan uit: Het 
VOC-pakhuis te Hoorn, blz. 35. 
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1883-1922: woningen voor hulpofficieren 

Onder de Boompjes 22 

 

In 1883 werd de hulpkazerne verbouwd tot woningen voor gehuwde onderofficieren. Zie 

afb. 73 voor de nieuwe plattegrond. Er werden op de begane grond en eerste verdieping elf 

woningen met een eigen privaat gerealiseerd: vier tweekamerwoningen, twee 

driekamerwoningen, vier vierkamerwoningen en een woning voor ‘den militairen wachter’ 

met drie kamers, een bureel, keuken en bergplaats. Het gebouw kreeg hierdoor een nieuwe 

indeling van vijf delen: één woning aan de Onder de Boompjes-zijde, drie woningen in het 

midden en één woning aan de Achter de Vest-zijde (op de begane grond).28 Tijdens deze 

verbouwing zijn de houten standvinken en de onderslagbalk op de begane grond en de 

eerste verdieping verwijderd. Op de plaats van de onderslagbalk werd een gemetselde 

muur aangebracht.29 

De bovengenoemde indeling herhaalde zich op de eerste verdieping, alleen bestond 

de ruimte aan de Achter de Vest-zijde uit een bergplaats in plaats van een woning. Op de 

eerste zolder werden gangen en elf zolderruimten gerealiseerd. Er werden vier deuren 

geplaatst in de Pakhuisstraat-gevel die toegang gaven tot vier trappenhuizen. Ieder 

trappenhuis leidde naar woningen op de begane grond en de eerste verdieping (zie afb. 88). 

Er werden dertig stookplaatsen aangebracht voor koken en verwarming, waarvan de rook 

door zes schoorstenen werd afgevoerd. De bolkozijnen in de zijgevels werden vervangen 

voor ‘moderne kozijnen’ met schuiframen om de woningen van licht te voorzien. Een 

uitzondering is de Achter de Vest-zijde; hier zijn de bestaande bolkozijnen niet vervangen. 

Om de bouwsporen van de oude openingen weg te werken, werd de gevel van de 

Pakhuisstraat gestuukt in blokverband (zie afb. 74). De verbouwing van het rechter pakhuis 

tot woningen voor officieren heeft dus gezorgd voor een grote wijziging van de indeling van 

de ruimtes en de gevels.30 Ook zijn op enig moment de voorgevels van pleisterwerk 

voorzien (zie afb. 75). 

 

 
28 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 37. 
29 Ibid., 85. 
30 Ibid., 37. 
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 Afb. 73. Tekeningen van Onder de Boompjes 22: de op de begane grond en 
eerste verdieping gerealiseerde woningen voor onderofficieren. De schouw 
en het rookkanaal zijn rood omcirkeld. Scan uit: Het VOC-pakhuis te Hoorn, 36 
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Afb. 74. Onder de Boompjes en de Pakhuissteeg gezien vanaf de brug. Op de zijgevel aan de Pakhuisstraat 
is het gestuukte blokverband goed zichtbaar. Datum: 1900-1905. Bron: Beeldbank Oud Hoorn, 
fotonummer 0034542 

Afb. 75. De gepleisterde gevels van Onder de Boompjes 21 en 22. Datum: 1918. Bron: Beeldbank Oud 
Hoorn, fotonummer 0012995 
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1922-1925: verbouwing nummer 22 

Onder de Boompjes 22 

 
In 1922 hield Hoorn haar rol als garnizoensstad op. In 1925 werden drie woningen aan de 

voorkant van Onder de Boompjes 22 verbouwd tot één woning met een kantoor.  

 

1936: verbouwing tot groente- en fietsenwinkel 

Onder de Boompjes 21 en 22 

 
In 1936 werden in het kopdeel (bezit van het rijk), de drie woningen en het kantoor die in 

1925 gerealiseerd waren, weer verbouwd.31 Op tekeningen uit 1938 (zie afb. 76-77) is te zien 

dat op nummer 22 een fietsenwinkel en groentewinkel gevestigd waren op de begane 

grond. De begane grond van Onder de Boompjes 21 werd destijds nog gebruikt als pakhuis. 

De entree van de fietsenwinkel bevond zich aan Onder de Boompjes 22, de groentewinkel 

was toegankelijk via de Pakhuisstraat. De fietsenwinkel beschikte over een woning op de 

eerste verdieping van Onder de Boompjes 22. De groentewinkel beschikte over een keuken 

en woonkamer op de begane grond van Onder de Boompjes 22 en twee slaapkamers en een 

zolder op de eerste verdieping van Onder de Boompjes 21. De eerste verdieping van 

nummer 21 was bereikbaar via het trapportaal achter de groentewinkel bij nummer 22. Van 

de vertrekken op de eerste zolder van nummer 21 en 22 is helaas geen tekening bewaard 

gebleven. 

 

 
31 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 44. 
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Afb. 76. Situatie in 1938. Tekening van de bestaande toestand van de begane grond van onder de 
Boompjes 21 en 22. De schouw is rood omcirkeld. Scan uit: Het VOC-pakhuis te Hoorn, blz. 52. 
 

Afb. 77. Situatie in 1938. Tekening van de bestaande toestand van de eerste verdieping van onder de 
Boompjes 21 en 22. Het rookkanaal is rood omcirkeld. Scan uit: Het VOC-pakhuis te Hoorn, blz. 52. 
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1942: verbouwing groente- en fietsenwinkel 

Onder de Boompjes 21 en 22 

 

In 1942 veranderde er veel aan de inrichting van de begane grond (zie afb. 78). De 

fietsenwinkel verhuisde van Onder de Boompjes 22 naar het voorste, rechterdeel van Onder 

de Boompjes 21. Voor de entree werd de rechter deur gebruikt. De linker deur werd 

gebruikt voor de entree en de doorgang naar het pakhuis daarachter. Ladders met een 

bordes leidden vanuit deze ruimte naar de pakhuiszolders. In deze fase is de huidige 

trapopgang van nummer 22 naar de eerste verdieping van nummer 21 aangebracht. Op de 

eerste verdieping zijn de slaapkamers vergroot, is een wc toegevoegd en is er een overloop 

ontstaan door de nieuwe trap (zie afb. 79). De trap leidde nog verder naar de eerste zolder, 

waar zich een slaapkamers, een bergplaats, een ingebouwde kast, de overloop en het 

vlieringluik naar de tweede zolder bevinden (zie afb. 80).  

De groentewinkel bleef gevestigd in Onder de Boompjes 22, maar verhuisde naar de 

voorzijde omdat daar de ruimte van de voormalige fietsenwinkel vrijkwam. De indeling van 

deze ruimte veranderde compleet (zie afb. 78). De huidige kasten, deuren en het portaal 

werden tijdens de verbouwing gerealiseerd. In deze fase is de schouw verplaatst naar de 

woonkeuken en zijn nieuwe rookkanalen aangebracht, In de Pakhuisstraat werd een deur 

toegevoegd en een trapportaal, die leidden naar de bovenwoning. Om de ruimte onder de 

trap nuttig te gebruiken, is er een kastruimte gemaakt die via de woonkamer toegankelijk 

is. In de woonkeuken bevinden zich (richting de voorzijde) twee deuren. De ene deur leidde 

naar de eerste verdieping van nummer 21 en achter de andere deur bevond zich een 

kastruimte. Achter in de muur tussen de woonkeuken en woonkamer, bevond zich een deur 

die de twee ruimtes met elkaar bevindt. Zo hoefden de bewoners niet door de 

groentewinkel heen om in de andere woonruimte te komen. De eerste verdieping is iets 

groter geworden, doordat het oude trapportaal verwijderd is en deze ruimte bij de woning is 

gevoegd (zie afb. 79). In het midden bevindt zich de overloop, met daaromheen een 

woonkamer, twee slaapkamers en de keuken. De trap op de overloop leidde naar de eerste 

zolder, waar zich nog een derde slaapkamer en een zolder bevond (zie afb. 80). Het 

vlierringluik leidde naar de tweede zolder. Zie afb. 81 voor een dwarsdoorsnede van het 

kopdeel van Onder de Boompjes 21 en 22. 
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Afb. 78. Situatie 1942. Begane grond van Onder de Boompjes 21 en 22. De herplaatste schouw is rood 

omcirkeld. Scan uit: Het VOC-pakhuis te Hoorn, blz. 54. 
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Afb. 79. Situatie 1942. Eerste verdieping van Onder de Boompjes 21 en 22. Scan uit: Het VOC-pakhuis te 

Hoorn, blz. 55. 
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Afb. 80. Tekening van de eerste zolder van Onder de Boompjes 21 en 22. Scan uit: 
Het VOC-pakhuis te Hoorn, blz. 55 

Afb. 81. Situatie 1942. Dwarsdoorsnede van het kopdeel van Onder de Boompjes 
21 en 22. Scan uit: Het VOC-pakhuis te Hoorn, blz. 55. 
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1984: winkel & woonhuis met opslagruimte 

Onder de Boompjes 21 en 22 

 

In 1984 werd er bij de gemeente een bouwvergunning aangevraagd voor het verbouwen van 

de woning van Onder de Boompjes 21 en 22. Op dat moment werd het kopdeel van de twee 

pakhuizen gebruikt als winkel-woonhuis met opslagruimte. De winkelier in 

kunstenaarsbenodigdheden, ‘Criz’, had zijn winkel op de begane grond in Onder de 

Boompjes 22 en bewoonde de woning in Onder de Boompjes 21 (zie afb. 84).  

Als de twee plattegronden (afb. 113-114) vergeleken worden met die uit 1942, valt op 

dat er op de begane grond niet veel is veranderd. Er is enkel een balie geplaatst voor het 

houten portaal en een tochtportaal gecreëerd in de winkelruimte. In de oude situatie is er 

een doorgang gemaakt van het rechter pakhuis naar het linker pakhuis. Dit moet tussen 

1942 en 1984 gebeurd zijn. Deze doorgang is tijdens de verbouwing in 1984 voorzien van 

een schuifdeur. Op de eerste verdieping en de eerste zolder (op de tekening: tweede 

verdieping) is de situatie niet gewijzigd ten opzichte van 1942. Ook wordt er tijdens de 

verbouwing niets gewijzigd aan de eerste verdieping. Op de eerste zolder wordt er 

daarentegen een badkamer gerealiseerd in de bergruimte. Zie afb. 84voor een doorsnede 

van de nieuwe situatie. 

 

 

 

 

Afb. 82. Plattegronden van de oude situatie. 
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1997-1998: verbouwing vertrekken Vereniging Oud Hoorn 

Onder de Boompjes 22 
 

Tussen 1997 en 1998 vond er een ingrijpende verbouwing plaats. De oude woonkamer werd 

verbouwd tot expositieruimte en de oude keuken tot documentatiecentrum met een pantry 

en toilet. Ook werd er een nieuw glazen tochtportaal geplaatst. Tevens werd de doorgang 

van nummer 21 naar 21 dichtgemetseld.32  

 
32 De bouwtekeningen bevinden zich nog in het kadaster en mogen niet openbaar gemaakt worden in 
verband met de privacywet. 

Afb. 83. Plattegronden van de nieuwe situatie. 

Afb. 84. Doorsnede van de nieuwe situatie. 
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Restauratiegeschiedenis  

 

Restauratie 1926 

Onder de Boompjes 22 
 

In 1926 werd onder leiding van de Rijksgebouwendienst de gevel van Achter de Vest 58 

gerestaureerd. Tijdens de restauratie werd het pleisterwerk op de begane grond verwijderd 

en werd de het meest rechter anker in de vorm van een één toegevoegd, waardoor er 1631 

kwam te staan in plaats van 163. Sinds deze verbouwing ontbreekt de levensboom boven de 

deur.33 Zie afb. 85 van de situatie voor de restauratie. 

 

 

 

 
33 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 44. 

Afb. 85. De gevel aan de Achter de Vest-zijde voor de restauratie. De begane grond van de gevel is nog 
gepleisterd en de levensboom boven de deur is nog aanwezig. Scan uit: Het VOC-pakhuis te Hoorn, 44 
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Restauratie 1940 

Onder de Boompjes 21 en 22 

 
De gemeente verleende op 29 april 1940 een bouwvergunning voor de restauratie van de 

gevels van Onder de Boompjes 21 en 22. De gevels aan de Onder de Boompjes-zijde en een 

deel van de gevel aan de Pakhuisstraat (ongeveer 10 meter) werden opnieuw opgemetseld. 

De gevels van Onder de Boompjes 21 en 22 veranderen sterk in uiterlijk en kregen tijdens de 

restauratie hun huidige aanzien en indeling. De geveltoppen veranderen van een trap-

tuitgevel in een volledige trapgevel.34 De schuifkozijnen worden vervangen voor enkele, 

dubbele of driedubbele bolkozijnen. Daarnaast veranderen de onderpuien sterk. Zie afb. 86, 

87 en 90 voor een vergelijking van de voorgevels vóór, tijdens en na restauratie. 

 

 
 

 

 

 
34 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 45. 

Afb. 86. De situatie rond 1935, vóór de restauratie van de gevels. Bron: Beeldbank Oud Hoorn, 
fotonummer 0011279 
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Op de eerste paar meter van de Pakhuisstraat-gevel worden ook wijzigingen aangebracht 

(zie afb. 88 voor de nieuwe situatie). Er wordt een deur geplaatst en op de eerste verdieping 

wordt een raamkozijn met schuifraam toegevoegd. De twee bestaande vensters op de 

begane grond en eerste verdieping blijven ongewijzigd. De gevelankers van de eerste 

verdiepingsvloer worden op dezelfde plaats teruggebracht. De gevelankers van de eerste 

zoldervloer worden niet teruggeplaatst; er werden blindankers toegepast. In plaats van een 

houten bakgoot op (smeed)ijzeren steunen, komt er een houten bakgoot op houten 

gootklossen. Ook de dakkappellen worden aangepast (zie afb. 89). De oude dakkapel met 

een hijsbalk wordt vervangen voor een nieuwe dakkapel die een stuk kleiner is en hoger 

geplaatst wordt. De zijkanten van de dakkapel zijn gemetseld en het venster van drie bij drie 

ruitjes kan niet geopend worden. De schoorsteen bij de goot wordt verwijderd. De in 1885 

aangebrachte ventilatoren worden verwijderd. De cirkelvormige openingen werden  terug 

gemetseld bij het opnieuw opmetselen van de gevel.35 Zie afb. 90 voor het resultaat van de 

restauratie. 

 

 
35 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 49. 

Afb. 87. De restauratie van de gevel van Onder de Boompjes 21. De voorgevel wordt geheel opnieuw 
gemetseld. Bron: https://www.erfgoedhoorn.nl/pakhuis-v1/ 
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Afb. 88. De nieuwe situatie van het eerste deel van de Pakhuisstraat-gevel. Scan uit: Het VOC-pakhuis te 
Hoorn, blz. 46. 
 
 
 

Afb. 89. Links: de oude dakkapel met de hijsbalk. Rechts: de nieuwe dakkapel uit 1940. Deze dakkapel is 
een stuk kleiner en wordt hoger geplaatst. De zijkanten van de dakkapel zijn dichtgemetseld en het 
venster van drie bij drie ruitjes kan niet geopend worden. Scan uit: Het VOC-pakhuis te Hoorn, blz. 50. 
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Restauratie 1951-1957 

Onder de Boompjes 22 

 

In 1951 werd begonnen met de restauratie van de gevels aan de Pakhuisstraat en Achter de 

Vest 58 en in 1957 waren de restauratiewerkzaamheden afgerond.36 De gevel aan de 

Pakhuisstraat veranderde tijdens de restauratie ingrijpend (zie afb. 91 voor de situatie vóór 

de restauratie). Het stukwerk op de gevel werd niet verwijderd, de gevel werd in plaats 

daarvan gesloopt en geheel opnieuw opgetrokken. Ook is er een venster met schuifraam 

toegevoegd in de zijgevel bij de Achter de Vest-zijde. Na de restauratie blijft er een verschil 

zichtbaar op de zijgevel tussen het in 1940 gerestaureerde deel en het tussen 1951-1957 

gerestaureerde deel. De metselverbanden zijn hetzelfde. Maar het metselwerk van het 

rechterdeel heeft een andere lagenmaat en iets dikkere voegen.37 

 
36 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 56. 
37 Ibid., 59. 

Afb. 90. De situatie na de restauratie van 1940. Bron: Beeldbank Oud Hoorn, fotonummer 002660 
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Tijdens de restauratie zijn alle schoorstenen, die stammen uit de tijd van de 

hulpkazerne (1883), verwijderd en vervangen voor één schoorsteen.38 Het rechter pakhuis 

heeft nu dus twee schoorstenen: één links en één rechts. De linker schoorsteen is tijdens de 

restauratie in 1940 geplaatst. Zie afb. 92 voor tekeningen die de oude en nieuwe situatie 

weergeven. Om alle ruimten van daglicht te kunnen voorzien, is tussen 1955 en 1957 in het 

dakvlak van nummer 21 een lichtstraat gemaakt. Deze lichtstraat zorgde voor licht op de 

eerste verdieping en op de begane grond, door de toepassing van een vide. Deze 

toevoeging heeft voor een hoop ellende gezorgd, omdat het vaak lekte en de balkkoppen 

aangetast zijn door zwam, er werd in 2005 weer verwijderd.39 De goot en de nieuwe 

dakkapellen krijgen dezelfde vormgeving als die van het gerestaureerde deel.40 

Ook de gevel aan Achter de Vest is geheel opnieuw opgemetseld. Het eerste trapje 

van de trapgevel begint iets hoger in de nieuwe situatie. Net als bij de Onder de Boompjes-

gevel zijn alle kenmerken zoals rondbogen en waterslagen terug gemetseld.41  

 

 

 
38 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 59. 
39 Ibid., 65. 
40 Ibid., 59. 
41 Ibid., 59. 

Afb. 91. De Pakhuisstraat-gevel vóór de restauratie. Bron: Beeldbank Oud Hoorn, fotonummer 0035908 
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 Afb. 92. Tekeningen uit 1952. De gevel van de Pakhuisstraat. Links/boven de oude situatie. Rechts/onder 
de nieuwe situatie. Scan uit: Het VOC-pakhuis te Hoorn, blz. 62. 
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Afb. 93. Het pakhuis in 1949, vlak voor de restauratie. De trapgevel bevat bovenop nog een tuitje. Scan uit: 
Het VOC-pakhuis te Hoorn, blz. 57. 
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Afb. 94. De Pakhuisstraat-gevel en Achter de Vest-gevel na de restauratie. Bron: Beeldbank Oud Hoorn, 
fotonummer 0034546 
 
 
 



 60 

Restauratie 2005 

 
Exterieur  

Op de voorgevels, zijgevel en achtergevel was er schade aan het metselwerk. Boven de pui 

en onder de eerste zolderverdieping van de nummer 22 waren verticale scheuren zichtbaar 

in het metselwerk. In de zijgevel aan de Pakhuisstraat waren ook veel scheuren aanwezig. 

Op de achtergevel waren er scheuren boven de kozijnen. Langs de onderzijde van de 

zijgevel waren veel bakstenen verpulverd.42 Deze schade is gerepareerd tijdens de 

restauratie. Ook bleken de voegen van een dusdanig slechte kwaliteit te zijn, daarom zijn 

alle gevels opnieuw gevoegd.43 

De zandtrappen van de geveltoppen van Onder de Boompjes 22 en 22 waren op 

sommige plekken beschadigd: de profilering van het zandsteen was deels verdwenen of het 

zandsteen was verweerd. Ook dit is tijdens de restauratie aangepakt. OP de voorgevels zijn 

verder aan aantal verrotte luiken aangepakt. Aan de Pakhuisstraat verkeerden de 

onderdorpels en de kozijnen in een slechte staat: werden 22 aangetaste stijlondereinden 

van de kozijnen en 16 rotte onderdorpels gerestaureerd. Oorzaak van de schade was 

achterstallig onderhoud.44 Aan de Achter de Vest-zijde verkeerden de kozijnen in redelijke 

staat en hoefden er maar twee rotte onderdorpels gerestaureerd te worden. Ook was op 

een aantal plekken de dakgoot aan de Pakhuisstraat rot.45 

Voor de nieuwe kantoorruimten en de tandartsenpraktijk zijn glazen entreepuien 

ontworpen, waardoor er ook extra daglicht op de begane grond en verdiepingen kwam. De 

vormgeving van de glazen pui, ter hoogte van de eerste verdieping en de kap, refereren 

naar een hijsopening. De keuze van het materiaal en de vormgeving van de dakkapellen en 

puien zijn bewust met contrasterend, om een duidelijk onderscheid te realiseren tussen de 

bestaande en toegevoegde elementen (zie afb. 120).46 

Het bestaande dakbeschot was op vele plaatsen aangetast door lekkage. Daarom 

zijn tijdens de restauratie het dakbeschot en de pannen van de beide pakhuizen 

 
42 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 77-79. 
43 Ibid., 79. 
44 Ibid., 80. 
45 Ibid., 81. 
46 Ibid., 87. 
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verwijderd.47 Vervolgens werd er een nieuw dakbeschot direct op de spanten en sporen 

aangebracht (horizontaal) en werden de dakpannen weer teruggelegd.48 

De dakkappellen die tijdens de vorige restauratie (1951-1957) zijn aangebracht, zijn 

verwijderd en de kap is dichtgemaakt. Er zijn nieuwe dakkapellen geplaatst in de goot, 

tussen de spanten van de houtconstructie, in tegenstelling tot de oude dakkappellen die 

hoger en zonder rekening te houden met de plaats van de spanten waren aangebracht (zie 

afb. 120). De in 1957 aangebrachte lichtstraat zorgde voor veel lekkage en kon niet worden 

hergebruikt en is dus verwijderd. Daarom is er op het linkerdeel van het dak (van nummer 

22) één driehoekig daklicht en een aantal dakramen aangebracht.49 

 

Interieur  

Tijdens de verbouwing 1883 waren de standvinken en onderslagbalken verwijderd en 

vervangen voor een gemetselde muur. In 2005 bleek deze muur op veel plaatsen verwijderd 

te zijn. Omdat de balklaag wel constructief ondersteund moet worden, is de onderslagbalk 

met standvinken teruggebracht. Er is bewust een onderscheid gemaakt tussen de 

bestaande houtconstructie en de herplaatste onderslagbalk en standvinken. De 

onderslagbalk en stadvinken zijn uitgevoerd in gelamineerd hout en geschilderd. De 

standvinken zijn daarnaast geen massieve kolommen, maar twee smalle kolommen die 

door middel van een stalen schoen zijn bevestigd aan de zijdes van de onderslagbalk.50 In de 

ruimtes van de Vereniging Oud Hoorn is een standvink en onderslagbalk zichtbaar in de 

bijeenkomst- en tentoonstellingsruimte.  

 

 
47 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 103. 
48 Ibid., 104. 
49 Ibid., 86. 
50 Ibid., 85. 
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 Afb. 119. Onder de Boompjes 21 en 22 na de restauratie van het voegwerk. Datum: 17 juli 2006.  

Bron: Beeldbank Oud Hoorn, fotonummer 007025 
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Afb. 120. Onder de Boompjes 22 en de Pakhuisstraat-gevel na de restauratie van het voegwerk, het 
toevoegen van twee nieuwe portalen en het plaatsen van nieuwe dakkapellen. Datum: 28 november 2006. 
Bron: Beeldbank Oud Hoorn, fotonummer 0018201 
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Architectuurhistorische analyse 

Bolkozijnen, met ramen aan de binnenzijde en luiken aan de buitenzijde, zijn typerend voor 

het eind van de zestiende en begin van de zeventiende eeuw. Tijdens de bouwkundige 

opnamen voorafgaand aan de restauratie in 2005 kwamen aan de Achter de Vest-zijde 

onder de aftimmerlatjes van de kozijnen op de eerste verdieping bolkozijnen uit de bouwtijd 

(1630-1640) tevoorschijn.51 Omdat er in de achtergevel bolkozijnen gevonden zijn, 

vermoedde het architectenbureau Hangelbroek Gouwetor (die de bouwkundige opnamen 

heeft uitgevoerd) dat deze ook in de voorgevels aan Onder de Boompjes hebben gezeten. 

Vaak had de voor- en achtergevel dezelfde indeling.52  

 Op de voorgevels en/of achtergevel ontbreken de grote luiken en hijsbalken om de 

waren, victualiën en gereedschappen naar binnen te kunnen hijsen. Wellicht hebben deze er 

nooit gezeten. Veel pakhuizen in Hoorn hadden geen huisbalken en luiken, omdat gebruik 

gemaakt werd van karren. De ene sjouwer stond op de kar en de andere op de eerste 

verdieping. Zo gaven ze elkaar de waren aan. Het is ook mogelijk dat er een hijsbalk en 

hijsluik in het midden van de gevels gezeten heeft, maar in de loop der jaren verwijderd zijn. 

In de pakhuizen werden in 1883 namelijk woningen voor hulpofficieren gerealiseerd. De 

bolkozijnen in de gevels werden vervangen voor ‘moderne kozijnen’ met schuiframen om de 

woningen van licht te voorzien. Misschien zijn de hijsluikpartijen toen bewust verwijderd en 

vervangen voor de schuifvensters. Het is ook aannemelijk dat het naar boven hijsen van 

goederen alleen in de Pakhuisstraat gebeurde. Uit het aanwezige materiaal kon de architect 

niet opmaken of er tijdens de bouw in 1606 ook al dakkapellen aanwezig waren op het 

rechter pakhuis. Op de opnametekeningen van 1841 en 1886 was dit wel het geval en waren 

ze in de goot geplaatst. Op de oude dakkappellen bevonden zich dan ook hijsbalken (zie 

afb. 89 op pagina 54). Het is – gezien de oorspronkelijke pakhuisfunctie – aannemelijk dat er 

dakkappellen met luiken en hijbalken aanwezig waren op het rechter pakhuis. 

 

  

 
51 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 29. 
52 Ibid., 23. 
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Cultuurhistorische waardestelling 

Deze cultuurhistorische (interne) waardestelling betreft het exterieur en de verschillende 

vetrekken waarvan de Vereniging Oud Hoorn gebruik maakt in Onder de Boompjes 21 en 22 

en is gemaakt volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek. Het exterieur en interieur 

zijn getoetst aan de hand van de criteria gaafheid (authenticiteit) en zeldzaamheid. De 

toetsing is vertaald naar waardestellingsrepresentatietekeningen (zie pagina 72 en 73). 

 

Algemene historische waarde 
 
Context 

De pakhuizen zijn van belang als uitdrukking van een culturele, sociaal-economische en 

bestuurlijke ontwikkeling. In de Gouden Eeuw maakte Hoorn een periode van grote bloei 

door. De handel overzee was hierbij – door de invloed van de aanwezigheid van een Kamer 

van de VOC in Hoorn – van groot belang.  

 

Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden 
 
Situering 

De twee pakhuizen werden in 1606 door de Hoornse Kamer van de VOC gebouwd in een 

nieuw deel van de stad. Eerder, in 1577, werd Hoorn uitgebreid met de bouw van een 

stadswal. Het grondgebied in het noorden van de stad werd langzaam volgebouwd, met 

onder meer de twee pakhuizen. Hoorn bloeide op als handelsstad van de VOC en legde 

verschillende nieuwe havens aan, waaronder de Nieuwe Turfhaven die zich voor de deur van 

de pakhuizen bevond. Vanaf de Zuiderzee voeren de schepen de Nieuwe Haven binnen. 

Vervolgens voeren ze langs de Oude Doelen, de Karperskuyl, de Vollerswaal of 

Slapershaven naar de Turfhaven, om daar voor de pakhuizen de goederen te laden en te 

lossen. 

 

Aanzien 

De pakhuizen zijn van belang voor het aanzien van de stad Hoorn. Hoorn had zich 

ontwikkeld tot een belangrijk centrum voor overzeese handel en had een Kamer van de 

VOC. De handel in koloniale producten heeft gezorgd voor een enorme toename van de 

welvaart van Hoorn. De pakhuizen stralen het representatieve uiterlijk uit die de VOC had in 
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de Gouden Eeuw. De Oost-Indische pakhuizen zijn de enige gebouwen van de VOC die 

bewaard zijn gebleven in Hoorn. Voor Hoorn houden de pakhuizen de herinneringen aan de 

VOC-tijd levend. 

 

Bouwmassa  

De Oost-Indische pakhuizen zijn in drie fasen gebouwd. In 1606 werd het rechter pakhuis 

gebouwd op Onder de Boompjes 22. Tussen 1630 en 1640 werd het pakhuis met ongeveer 

10 meter verlengd tot de straat Achter de Vest. Het rechter pakhuis beslaat een groot deel 

van de Pakhuisstraat, die doorloopt tot aan de Draafsingel. In 1646 werd het linker pakhuis 

op Onder de Boompjes 21 gebouwd. Het linker pakhuis is een stuk minder diep dan het 

rechter. Sinds de zeventiende eeuw is de bouwmassa ongewijzigd. De twee voorgevels en 

achtergevels hebben alle drie iets andere maten, waardoor er een aantal verschillen 

ontstaan, maar het schema is steeds gelijk, net zoals de gebruikte materialen, kleuren, 

raamtypes en de vormgeving.  

De twee pakhuizen vormen samen dus één groot bouwmassa en zijn een ensemble. 

Omdat de bouwmassa, inclusief de daken en de kapconstructie van de pakhuizen, 

afkomstig is uit de bouwtijd en essentieel is voor het herkenbaar houden van de gebouwen, 

heeft dit een hoge monumentwaarde. Uitzondering op deze hoge monumentwaarde zijn de 

moderne dakkappellen en dakramen en de moderne entree-puien in de Pakhuisstraat. Deze 

hebben een indifferente monumentwaarde.  

 

Architectuurhistorische waarden 
 
Architectuur en gevels 

De twee pakhuizen zijn diepe panden en bezaten oorspronkelijk over veel opslagruimte. De 

twee voorgevels moesten een representatief uiterlijk geven aan de Hoornse Kamer van de 

VOC. De zijgevels werden vermoedelijk gebruikt voor het laden en lossen van de goederen, 

via de hijsbalken op de dakkapellen. In de huidige staat tonen de zijgevels de geschiedenis 

van de kazerne tijd; in deze periode zijn de bolkozijnen vervangen voor de vensters met 

schuiframen.  

 In het midden van de twintigste eeuw werd veel waarde gehecht aan de oude, 

zeventiende- en achttiende-eeuwse pakhuisfase. De negentiende-eeuwse kazernefase is 
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grotendeels weggepoetst. Zo zijn de voorgevels teruggebracht naar de zeventiende-

eeuwse fase, grotendeels gebaseerd op indirecte bronnen. Voor zover bekend zijn tijdens 

de afbraak van de gevels in 1940 de gevonden bouwsporen niet gedocumenteerd. De 

indeling van de voorgevels is gebaseerd op de bolkozijnen die nog steeds aanwezig waren in 

de achtergevel. Ondanks dat de gevels sterk in uiterlijk werden veranderd, was er volgens 

de restaurateurs respect voor het oude. Afkomende materialen werden zorgvuldig 

behandeld en indien mogelijk hergebruikt. De oude gevelankers werden gerepareerd en 

weer teruggeplaatst. Ook werden kenmerken in de voorgevels – zoals de waterslagen, 

ontlastingsbogen en de cirkel in het metselwerk van het rechter pakhuis (hier heeft 

waarschijnlijk een (ontluchtings)rooster in gezeten) – en de oude openingen van 

ventilatoren op de zijgevel weer teruggebracht in het nieuwe metselwerk.53 Voor wie goed 

kijkt, is het duidelijk dat het hier om een twintigste-eeuwse reconstructie gaat. Deze 

reconstructie vertelt veel over de omgang met het oudere erfgoed in die periode. Zo 

werden er in 1960 ook twee pakhuizen aan de Oude Doelenkade 17 en 19 in de zeventiende-

eeuwse trant gerestaureerd.54 

De gevels van de twee pakhuizen, inclusief de geveldecoratie zoals de gevelsteen en 

de cartouche met het jaartal, zijn dus belangrijk voor het herkenbaar houden van het 

gebouwconcept: een pakhuis. De gevels hebben daarom een hoge monumentwaarde. De 

raam- en deuropeningen hebben ook een hoge monumentwaarde, omdat deze 

aangebracht zijn in 1883 (de zijgevel in de Pakhuisstraat) en tijdens de restauratie in 1940 en 

1951-1957 (de voor- en achtergevels). De kozijnen en het glas mogen wel vervangen 

worden, indien deze bijvoorbeeld beschadigd zijn, en hebben een indifferente 

monumentwaarde.  

 

Constructie  

De grenenhouten balklagen en kapconstructies van de twee pakhuizen zijn afkomstig uit de 

bouwtijd. Er zijn echter wel een aantal slechte balken en balkkoppen vervangen tijdens 

restauraties. De sporenkappen zijn één van de vroegste grenen kappen in Nederland, mét 

 
53 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 49. 
54 ‘Monumentnummer 22534’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geraadpleegd 25 januari 2022, 
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/22534; 
‘Monumentnummer 22535’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geraadpleegd 25 januari 2022, 
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/22535. 
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telmerken.55 Tijdens de verbouwing 1883 waren de standvinken en onderslagbalken 

verwijderd en vervangen voor een gemetselde muur, deze muur bleek op veel plaatsen 

verwijderd te zijn. Daarom zijn de standvinken en onderslagbalken tijdens de restauratie 

van 2005 teruggebracht. Eén van deze standvinken bevindt zich in de bijeenkomst- en 

tentoonstellingsruimte van de Vereniging Oud Hoorn. De restanten van de oude constructie 

– samen met de herstelde standvinken en onderslagbalken – tonen de oorspronkelijke 

breedte en openheid van de pakhuizen. Deze open, ongedeelde ruimte was nodig voor de 

opslag van goederen in de tijd dat de pakhuizen dienden als opslagplaats voor de Hoornse 

Kamer van de VOC (van 1606-1798). Ook tijdens de periode waarin de pakhuizen dienden 

als militair magazijn en hulpkazerne (van 1798-1883) bleef deze openheid en breedte 

behouden. De balklagen en kapconstructies hebben daarom een hoge monumentwaarde. 

 

Indeling en interieurafwerking 

De indeling en de interieurafwerking van de vertrekken zijn voornamelijk ontstaan tijdens 

de verbouwingen in 1942, 1997 en 2005. De indeling en bepaalde onderdelen van de 

interieurafwerking heeft dan ook zowel hoge, positieve als indifferente monumentwaarden. 

Hoge monumentwaarden hebben de balklagen op de begane grond in de winkel en 

de bijeenkomst- en tentoonstellingsruimte, de kapconstructie en de schoorsteenmantel. De 

balklagen en de kapconstructie zijn afkomstig uit de bouwtijd en de schoorsteenmantel – 

waarop het VOC-monogram van de Hoornse Kamer is afgebeeld – is omstreeks 1775 

geplaatst. Deze onderdelen zijn van grote betekenis voor het gebruik van de pakhuizen 

door de Hoornse Kamer van de VOC.  

Positieve monumentwaarden hebben de delen die in 1942 verbouwd zijn. Tijdens 

deze verbouwing is de huidige indeling van het grotendeel van de ruimtes tot stand 

gekomen. Zo is de huidige indeling van de begane grond van Onder de Boompjes ontstaan, 

is 1942 de huidige trap naar de eerste verdieping van Onder de Boompjes 21 geplaatst, en is 

de trap van de eerste verdieping naar de eerste zolder en het vlierluik naar de tweede zolder 

gerealiseerd. Op de eerste verdieping is de ingebouwde kastruimte destijds aangebracht. 

De indeling van de eerste zolder (slaapkamer, bergplaats, inbouwkast en overloop) is ook 

terug te leiden naar de verbouwing in 1942. Deze indeling uit 1942 is van betekenis door het 

 
55 De Galan, Groot en Van Langen, Het VOC-pakhuis te Hoorn, 22. 
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gebruik van de ruimtes destijds als groente- en fietsenwinkel en woning. De ruimtes hadden 

dus een sociaal-maatschappelijke functie.  

Onderdelen die tijdens latere verbouwingen zijn aangebracht hebben een 

indifferente waarde. Bijvoorbeeld het glazen tochtportaal op de begane grond van Onder 

de Boompjes 22 (1977) en de gerealiseerde indeling van de eerste verdieping van Onder de 

Boompjes 21 (2005). Ook heeft de ruimte 03 (gang, keuken, toiletten en trap) in 2005 haar 

huidige indeling gekregen. Deze aanpassingen uit 1997 en 2005 zijn van relatief weinig 

belang voor de structuur en betekenis van de pakhuizen, daarom hebben ze indifferente 

monumentwaarden.  

 
Bouwhistorische waarden 
 
Historische gelaagdheid 

De Oost-Indische pakhuizen scoren hoog op de bouwhistorische waarden. De pakhuizen 

zijn namelijk van belang wegens de afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis: de historische 

gelaagdheid. De constructies, gevels, indeling en interieurafwerking tonen ruim 400 jaar 

aan (ver)bouw- en gebruiksgeschiedenis. Restanten uit de pakhuistijd (1606-1798) zijn de 

kapconstructies, balklagen en de schoorsteenmantel. Vermoedelijk is de 

schoorsteenmantel met daarop het VOC-monogram van de Hoornse Kamer (VOC H) – 

afkomstig uit de laatste kwart van de achttiende eeuw – vlak voor de opheffing van de VOC 

in maart 1798 in het pakhuis geplaatst. In de kazernetijd (van 1841-1883) werden de 

pakhuizen ingericht om 295 ongehuwde soldaten te kunnen huisvesten. In 1883 werd de 

hulpkazerne verbouwd tot woningen voor gehuwde onderofficieren. Tijdens deze 

verbouwing werden de standvinken en onderslagbalken van de begane grond en eerste 

verdieping vervangen voor bakstenen muren. Hierdoor verdween de oorspronkelijke 

openheid en breedte die nodig was voor de opslag van goederen. In 1922 hield Hoorn haar 

rol als garnizoensstad op en werden ruimtes in de pakhuizen verhuurd aan bedrijven en 

particulieren. Dit had veel wijzigingen in het uiterlijk tot gevolg. Zo is in 1942 de huidige 

indeling van de begane grond van Onder de Boompjes 22 tot stand gekomen. Ook is de trap 

naar de eerste verdieping van Onder de Boompjes 21, de trap van de eerste verdieping naar 

de eerste zolder en het vlierluik naar de tweede zolder aangebracht. Op de eerste 

verdieping is de ingebouwde kastruimte destijds aangebracht en het toiletraampje. De 

indeling van de eerste zolder (slaapkamer, bergplaats, inbouwkast en overloop) is ook terug 
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te leiden naar de verbouwing in 1942. In 2005 zijn de standvinken en onderslagbalken 

teruggebracht, waardoor de oorspronkelijke breedte en openheid van de pakhuizen weer 

zichtbaar werd.  

De historische gelaagdheid is ook af te lezen aan het exterieur: tijdens de 

verbouwing in 1883 werden de bolkozijnen in de voorgevel en zijgevel vervangen voor 

moderne kozijnen met schuiframen op de woningen van licht te voorzien. Ook werden er 

vier deuren geplaatst in zijgevel die toegang gaven tot vier trappenhuizen, die naar 

woningen op de begane grond en de eerste verdieping leidden. De voor- en zijgevels 

werden gepleisterd en gestuukt om de bouwsporen van oude openingen weg te werken. De 

historiserende restauraties van 1940 en 1951-1957 en de restauratie in 2005 zijn bepalend 

geweest voor het uiterlijk van de gebouwen vandaag de dag. Tijdens de restauraties van 

1940 en 1951-1957 werden de gevels gehele opnieuw opgemetseld en kregen zij hun huidige 

aanzien en indeling. Hierbij veranderde het uiterlijk van de voorgevels sterk. Oude 

kenmerken, zoals de cirkelvormige openingen van oude ventilatoren in de zijgevel en de 

rondbogen en waterslagen in de voor- en achtergevel, zijn terug gerestaureerd. Hierdoor 

zijn deze historische lagen niet compleet verloren gegaan. In 2005 zijn de nieuwe, glazen 

entreepuien, dakkappelen en dakramen geplaatst.  

 
Waarden vanuit de gebruikshistorie 

Tot slot scoren de pakhuizen hoog op de waarden vanuit de gebruikshistorie. Het pakhuis is 

van belang vanwege de samenhang en inrichting van de gebouwen passend bij een 

historische functie en het gebruik ervan. Op de begane grond en de eerste verdieping waren 

standvinken geplaatst over de diepte van het pand. De standvinken en onderslagbalken 

waren nodig voor de belasting op de verdiepingsvloeren, in dit geval op de eerste verdieping 

en de eerder zolder. Er was dus veel open ruimte, dit was nodig toen het pakhuis in gebruik 

was voor het bergen van waren, victualiën en gereedschappen van de Hoornse Kamer van 

de VOC. Daarnaast is zijn de gebouwen van belang vanwege andere historische functies die 

zijn gehad hebben: militair magazijn, hulpkazerne en woningen voor onderofficieren. 

Tevens zijn de Oost-Indische pakhuizen van belang als herinnering aan deze historische 

gebeurtenissen, gebruikers en bewoners.  
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Conclusie 

De algemene historische waarde komt tot uitdrukking doordat de pakhuizen van belang zijn 

als uitdrukking culturele, sociaal-economische en bestuurlijke ontwikkeling. Hoorn maakte 

in de Gouden Eeuw een periode van grote bloei door. De overzeese handel en de 

aanwezigheid van een Kamer van de VOC in Hoorn was hierbij van groot belang. Ook zijn de 

pakhuizen van belang voor het aanzien van de stad Hoorn; ze stralen het representatieve 

uiterlijk uit die de VOC had in de Gouden Eeuw.  

De architectuurhistorische waarden komen tot uitdrukking in verschillende 

onderdelen. De gevels zijn belangrijk voor het herkenbaar houden van het gebouwconcept: 

een pakhuis. De balklagen en kapconstructies zijn nog afkomstig uit de bouwtijd. De 

restanten van de oude constructies tonen de oorspronkelijke breedte en openheid van de 

pakhuizen die nodig was voor de opslag van goederen ten tijde van de VOC en hulpkazerne.  

Ook hebben de pakhuizen stedenbouwkundige waarde. Ze zijn van belang wegens 

de situering, die verbonden is met de ontwikkeling en uitbreiding van de havenstad naar het 

noorden in de zestiende en zeventiende eeuw. Daarnaast scoren de pakhuizen hoog op de 

ensemblewaarden. De twee pakhuizen vormen samen één groot ensemble dat sinds de 

zeventiende eeuw ongewijzigd is. Zo hebben de voorgevels en de achtergevel alle drie 

hetzelfde schema, dezelfde materialen, kleuren, raamtypes en vormgeving. De bouwmassa 

komt uit de bouwtijd en essentieel voor het herkenbaar houden van de gebouwen.  

Daarnaast zijn de Oost-Indische pakhuizen van belang vanwege de historische 

gelaagdheid. De bouwmassa, constructies, gevels, indeling en interieurafwerking tonen 

ruim 400 jaar aan (ver)bouw- en gebruiksgeschiedenis. De zestiende en zeventiende-

eeuwse restanten uit de pakhuistijd, de veranderingen van het exterieur tijdens Hoorn haar 

rol als garnizoensstad en de historiserende restauraties van 1940 en 1951-1957 zijn bepalend 

voor het uiterlijk van het gebouw. De restauraties van 1940 en 1951-1957 zijn een goed 

voorbeeld van omgang met het oudere erfgoed in die periode. In het midden van de 

twintigste eeuw werd veel waarde gehecht aan de oude, zeventiende-eeuwse fase.  

Tot slot scoren de pakhuizen hoog op de waarden vanuit de gebruikshistorie. Het 

pakhuis is van belang vanwege de samenhang en inrichting van de gebouwen passend bij de 

historische functie en het gebruik als pakhuis, vanwege andere historische functies die zijn 

gehad hebben, zoals militair magazijn, hulpkazerne en woningen voor onderofficieren, 

vanwege de herinnering aan deze historische gebeurtenissen, gebruikers en bewoners.  
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Waardestellende plattegronden 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Legenda 
Blauw: hoge monumentwaarden, deze onderdelen zijn van cruciaal belang voor de 
structuur en/of de betekenis van het object of gebied.  
Groen: positieve monumentwaarden, deze onderdelen zijn van belang voor de structuur 
en/of de betekenis van het object of gebied.  
Geel: indifferente monumentwaarden, deze onderdelen zijn van relatief weinig belang 
voor de structuur en/of de betekenis van het object of gebied.  
 

Exterieur Onder de Boompjes 21 & 22 Interieur Onder de Boompjes 22: 
begane grond 
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Interieur Onder de Boompjes 21: 
eerste verdieping 

Interieur Onder de Boompjes 21: 
eerste zolder 

Interieur Onder de Boompjes 21: 
tweede zolder & vliering 
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