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Stadsbeeld in 1630 (noord is onder); J. Blaeu

Gouden Erfgoed
Deze wandeling voert u in een uur langs de mooiste monumenten uit de Gouden Eeuw.
• Startpunt: Oosterpoort; Kleine Oost 41, 1621 GR Hoorn
• Eindpunt: Statenlogement; Nieuwstraat 23, 1621 EA Hoorn
De slag op de Zuiderzee in 1573 vormde een keerpunt in de Hoornse geschiedenis (2 en 3). Nadat het
Spaanse gezag was verdreven, volgde een periode van economische voorspoed die ongeveer tachtig
jaar zou duren, de Gouden Eeuw.
Handel en nijverheid bloeiden als nooit tevoren en de stad groeide uit haar jasje of beter gezegd,
haar stadswallen. Grote stedenbouwkundige projecten kwamen van de grond.
Nieuwe havens waren bijvoorbeeld nodig om ruimte te bieden aan de tientallen scheepswerven. Aan
de oostzijde van de stad werd daarvoor de stadsgrens opgeschoven en een nieuwe toegangspoort
gebouwd, de huidige Oosterpoort (1).

Woningnood
De economische voorspoed trok veel nieuwe mensen aan. In een eeuw tijd was de bevolking bijna
verdrievoudigd tot 14.000 inwoners in 1630. Er was dringend behoefte aan nieuwe huizen. De lege
gebieden binnen de wallen werden in erven verdeeld en verkocht voor woningbouw. Vanwege het
brandgevaar werden bestaande houten huizen voorzien van stenen gevels met pannendaken.
Er verschenen bouwblokken met gesloten gevelrijen, bestaande uit pakhuizen en woningen van
meerdere verdiepingen. Hoorn heeft letterlijk vol gestaan met trapgevels (4 en 5).
Dit betekende volop werk voor de bouwsector maar ook de plaatselijke middenstand deed goede
zaken. Denk bijvoorbeeld aan bakkerijen, slagerijen, kuiperijen, leerlooierijen, mandenvlechters,
wagenmakers en pottenbakkers.

Hoorn als hoofdstad
Zeven steden boven het IJ vormden een apart bestuursorgaan dat zich bezighield met het
dijkonderhoud, belastingheffing, de West-Friese munt, verdediging op land en zee (Admiraliteit) en
het beheer van overheidsdomeinen. De vestiging van dit college in Hoorn heeft de stad een paar
pareltjes van monumenten opgeleverd volgens de architectuur van de Renaissance.
Vertegenwoordigers van de zeven steden vergaderden achter de pronkgevel van het Statencollege
(6) aan de Roode Steen en verbleven in het Statenlogement (8) aan de Nieuwstraat.
Het voormalige St. Jans Gasthuis (7) wordt door kenners beschouwd als het best bewaarde
voorbeeld van bouwkunst uit de vroege Renaissance in Nederland. Alle acht monumenten van deze
wandeling hebben een bouwhistorische waarde vanwege de prachtige architectuur. Ze getuigen
bovendien van bijzondere verhalen over een bloeiperiode uit de Hoornse geschiedenis.
Samenstelling, redactie en coverfoto A.M. Morit; Erfgoededucatie ©VOH

1 Oosterpoort
Visitekaartje
Vestingwerken waren essentieel om de inwoners van Hoorn te beschermen tegen aanvallen.
Tegelijkertijd moest de stad natuurlijk wel toegankelijk blijven. Daarvoor werden vier doorgangen in
de stadsomwalling gemaakt waar stadspoorten werden gebouwd.
Stadspoorten symboliseerden de autonomie en economische macht van een stad. Het ligt voor de
hand dat er veel aandacht en geld werd besteed aan de architectuur van deze ‘visitekaartjes’.
Veelzijdig uitvinder en architect Joost Jansz. Bilhamer ontving 16 gulden en 4 stuivers voor de
‘patronen’ van dit gebouw in de stijl van de Hollandse Renaissance.
Hoorn was aan het begin van de Gouden Eeuw uit haar stadswallen gegroeid. Deze Oosterpoort is
gebouwd als onderdeel van de stadsuitleg in het oostelijk deel van het havengebied. Het is weliswaar
een fors bouwwerk, maar we zien geen schietgaten of weergangen. Het is vooral gebouwd om te
controleren wie de stad in- of uitging en voor het heffen van tol- en accijnsgelden.
Het middelste schild toont het wapen van de Spaanse koning Filips II, het linker wapen is van prins
Willem I en het rechter van het graafschap Holland.
Twee decennia na de bouw werd op het oorspronkelijk platte dak een poortwachterswoning
gebouwd, bereikbaar met een traptorentje aan de linkerkant.

Ontdek
•
•

Kijk onder de poort eens omhoog naar de drie gewelven met ieder een verschillend motief.
De nissen in beide binnenmuren waren bedoeld voor de poortwachter. De metalen platen zijn
aangebracht om het metselwerk te beschermen tegen urinerend uitgaanspubliek.

Bluffende kanonnen
Vanaf de brug ziet u dat de landszijde bijna helemaal met lichte natuursteen is gedecoreerd. De vier
halve zuilen (pilasters) doen denken aan zuilen van Griekse tempels. De omlijsting van de stenen
vuurmonden en nissen daarboven lijken op zichzelf wel kleine tempeltjes. De vuurmonden van de
kanonnen zijn van steen gemaakt en bedoeld om te imponeren.
Boven de rechter pilaster ziet u het wapen van Hoorn, links het wapen van West-Friesland.
Opfriscursus Latijn nodig? ‘Niets baat het waken der wachters, noch de wapenen en de geweldige
dreiging der muren, noch het dreunen van het donderende geschut, zo Gij o God, deze stad niet zou
willen besturen en beschermen’.

Route naar 2

U loopt aan de stadszijde van de poort het Kleine Oost op tot over de ophaalbrug. Pal achter
deze brug, onder de bomen ziet u in de bestrating aangegeven waar de torens van de eerste
Oosterpoort hebben gestaan. Links ziet u aan het begin van de Slapershaven de Bossuhuizen.

2 Bossuhuizen
Ontdek
•
•
•

De gevelstenen van deze drie 17e -eeuwse huizen lezen als een stripverhaal: ze vertellen over de
slag op de Zuiderzee die de West-Friezen in 1573 hebben geleverd tegen de Spaanse vloot. De
overwinning luidde voor Hoorn het begin in van de Gouden Eeuw.
Op het linker pand staat in het midden het Hoornse schip “De Eendracht” afgebeeld. De vlaggen
op de West-Friese scheepjes zouden ‘oranje-blanje-bleu’ gekleurd moeten zijn.
Herkent u op de afbeelding rechts hiervan het grote Spaanse schip van de Spaanse admiraal
Bossu?

Leids Ontzet, Alkmaars Ontzet …. en Hoorn dan?
Tijdens de Opstand tegen het Spaanse gezag hadden alle steden boven Amsterdam voor Willem van
Oranje gekozen. De watergeuzen beheersten met hun vloot vanaf de winter van 1572 de ingangen
van de Zuiderzee. Zij blokkeerden daarmee de handelsroute van het Spaansgezinde Amsterdam.
De beruchte Spaanse hertog van Alva gaf opdracht aan zijn admiraal Bossu om op de Zuiderzee de
schepen van West-Friesland en Waterland te verdrijven. Toen de oorlogsvloot in Amsterdam op
sterkte was gebracht, ging Bossu tot de aanval over. Door de wind dreven ze echter af naar de
Hoornse Hop en er volgden een paar dagen gedwongen pauze. Zondagmorgen 11 oktober 1573
draaide de wind en voor de West-Friezen was het nu of nooit. Ze gingen zelf tot de aanval over.

‘Daer siet men ’t eene schip vast aen ’t ander hechten’
Het Spaanse admiraalschip met de naam ‘Inquisitie’ had 32 kanonnen aan boord en plek voor
tweehonderd soldaten. De Spaanse vloot was qua aantal schepen en munitie aanzienlijk sterker maar
de Hoornse bevolking ging de vijand zelfs in roeibootjes te lijf. Spaanse schepen werden geënterd, er
werd van man tot man gevochten. Heel Hoorn liep uit om vanaf de dijk het spektakel te zien dat zich
ten westen van Schellinkhout afspeelde. Er werd zo zwaar gevochten dat de ‘hele zee in brand leek
te staan’.
Uiteindelijk haalde de Hoornse matroos Jan Haring de admiraliteitsvlag uit de mast van de
‘Inquisitie’. De Spaanse soldaten veronderstelden dat hun admiraal de strijd had opgegeven en
sloegen met hun schepen op de vlucht. Op 12 oktober 1573 gaf Bossu zich over. Hij werd met een
paar honderd van zijn soldaten in een optocht door de straten van Hoorn geleid en gevangengezet.
Mede vanwege de verloren slag op de Zuiderzee slaagde de hertog van Alva er niet in de steden
boven het IJ te veroveren. Er brak een lange periode van vrede aan waarin Hoorn tot enorme bloei
kwam. De Gouden Eeuw was in Hoorn letterlijk met een knallend vuurwerk voor de kust begonnen.

Route naar 3
Loop een paar meter terug en sla linksaf om de route over het Grote Oost te vervolgen tot de
Oosterkerk aan uw linkerhand.

3 Oosterkerk
Ontdek
•
•

In de Middeleeuwen stond hier al een stenen kerk. De Gotische bouwstijl herkent u nog aan de
achterkant, de voorkant is tijdens de Gouden Eeuw gebouwd.
Deze kerk staat ook wel bekend als ‘Schipperskerk’. Vissers en schippers baden hier om een
behouden vaart en terugkeer van soms jarenlange reizen. De windvaan is dan ook een scheepje.

Kanonnen in de kerk
In 1573 kwam de Opstand tegen het Spaanse gezag naar het Noorderkwartier. Bij de slag op de
Diemer Zeedijk was veel Hoorns geschut verloren gegaan en de rest was naar Alkmaar overgebracht
toen de Spanjaarden optrokken om deze stad te gaan belegeren. Hoorn had geen eigen geschut
meer en de Oosterkerk werd ingeruimd als gieterij voor kanonnen en kogels. Kandelaren, koperen
hekken en kroonluchters uit kerken en kloosters werden hier naar binnen gebracht en omgesmolten.
Het vers gegoten geschut werd ingezet bij de slag op de Zuiderzee.

Lokkende rebus
In 1603 brak er noodweer uit met een zware noorderstorm. De dubbele voorgevel en het midden
van deze kerk stortten in elkaar. Hoewel er niemand gewond was geraakt, werd er flink op de
burgemeesters gemopperd omdat ze niet goed voor het onderhoud hadden gezorgd. De Oosterkerk
was vanaf het begin een gewone parochiekerk en werd bezocht door inwoners uit de omgeving van
de haven. Het waren vooral de gilden betrokken bij de scheepvaart en visserij die actievoerden om
de kerk te herstellen. Met het jaartal midden tussen de ramen kunt u herleiden dat het herstel enige
tijd heeft geduurd. Boven het voorportaal is het wapen van Hoorn afgebeeld; onderdeel van een
rebus om de kerkgangers op te roepen naar het woord van God te komen luisteren: “Wylt
(stadswapen Hoorn) ’t Woort”.
Horizontale banden en blokken van lichte natuursteen werden al in de Middeleeuwen toegepast
maar tijdens de Gouden Eeuw pas echt populair. Bouwmeesters grepen ook terug op de Klassieke
Oudheid. We zien hier b.v. veel nadrukkelijk aanwezige, natuurstenen lijsten, vazen en lege nissen.
De uitgebreide toepassing van krullen geeft de gevel een elegante uitstraling. Ze lijken op opgerold
papier en worden daarom ook wel rolwerk genoemd. De blad- en bloemmotieven werden vooral bij
religieuze bouwwerken toegepast. Herkent u ze?
In 1955 is hier de laatste kerkdienst gehouden. Het gebouw raakte in verval en werd gebruikt als
opslagplaats en overdekte voetbalplek voor de jeugd. Inwoners richtten een stichting op voor het
behoud en in 1982 heeft prins Claus de gerestaureerde Oosterkerk heropend.

Route naar 4
Vervolg de route over het Grote Oost tot u aan de rechterkant nummer 49 ziet.

4 ‘In de kolfstok’
Ontdek
•
•

Let eens op de gevelsteen. Deden ze in de Gouden Eeuw ook al aan hockey?
De gevel helt behoorlijk voorover. Is de fundering zo verzakt of weet u een reden?

Volksport nummer 1
Op de gevelsteen ziet u een kolfstok afgebeeld. Ja, u leest het goed, geen golf maar kolf. Het spel
ontwikkelde zich na de dertiende eeuw tot de meest beoefende sport in de lage landen. Vaak tot
ongenoegen van het stadsbestuur, dat bij herhaling maatregelen nam tegen excessen als het raken
van toevallige voorbijgangers, dure ruiten en kerkramen, het bevuilen van gevels en het maken van
herrie.
In de Gouden Eeuw was het spel zo geliefd dat men bij bijna elke herberg met voldoende ruimte een
overdekte kolfbaan kon aantreffen. Hoorn heeft op z’n minst 6 kolfbanen gekend. De
wintertafereeltjes op de schilderijen van Hendrick Avercamp laten zien dat het spel ook heel populair
was op het ijs.
Bij dit pand was geen herberg en geen kolfbaan. Mogelijk woonde hier een middenstander met een
winkel en werkplaats voor benodigdheden van het kolfspel.
Noord-Holland kent momenteel nog 12 dames- en 16 herenkolfverenigingen met enkele honderden
leden.

Vliegende gevels
In het begin van de 16e eeuw bestonden de meeste woonhuizen uit houtbouw op basis van het
zogenoemde houtskelet. De houten huizen werden vaak trapsgewijs gebouwd. Elke verdieping stak
iets uit boven de verdieping eronder. Deze ‘overstek’ is nog herkenbaar aan de linkerzijde in de
Schoolsteeg.
Al die houten huizen met open haardvuren was vragen om problemen. Brandpreventie stond hoog
op de agenda van het stadsbestuur dat aan het begin van de Gouden Eeuw met diverse maatregelen
kwam om de houten gevels te laten vervangen door steen. De stenen puien waren echter te zwaar
om op het overstek te plaatsen en de hele binnen constructie vervangen was te kostbaar. Tegen het
houtskelet werd daarom gewoon een stenen gevel geplakt, buiten langs de uitstekende vloerdelen.
Aan de straat moest de huiseigenaar binnen de rooilijn blijven, vandaar dat de gevel aan de voorkant
schuin (‘op vlucht’) geplaatst werd. Aan de achterkant gold de rooilijn niet en zult u zelden gevels ‘op
vlucht’ aantreffen.
Deze oplossing was goedkoop, makkelijk en efficiënt. De stenen gevelwand werd letterlijk in stand
gehouden door hem met muurankers aan het houtskelet te bevestigen.

Route naar 5

U loopt het Grote Oost af en steekt de Roode Steen links over. U laat beide Havenstegen aan
uw linkerhand passeren en komt op het West. Aan de linkerkant op de hoek met de
Wijdesteeg treft u West 50 aan.

5 ‘In de Frahchtwage’
Ontdek
•
•

Bij deze prachtige voorgevel zou je bovenaan eerder een trapgevel verwachten. Trapgevels
waren echter kwetsbaar. De treden stonden vrij in de ruimte en de regen spoelde de voegmortel
weg. Na de Gouden Eeuw zijn veel trapgevels vervangen door de destijds modieuzere lijstgevel.
Op de middelste gevelsteen zien we een eenvoudige boerenwagen getrokken door een driespan
in volle galop. De kleding van de passagiers wijst op een voorname afkomst.

Reclame voor taxibedrijf
Dit pand werd in de Gouden eeuw gebouwd door een vrachtrijder. In die tijd stonden de open
wagens voor vracht- en personenvervoer als een soort taxidienst op bepaalde opstelplaatsen,
bijvoorbeeld bij stadspoorten en grotere logementen of herbergen. Zij reden wanneer de passagiers
maar wilden. Halverwege de 17e eeuw werden de open wagens langzamerhand omgevormd tot
overhuifde wagens als voorloper van de postwagens.
In de Gouden Eeuw waren er nog geen officiële straatnamen en huisnummers bestonden niet. Aan
de gevelsteen kon je een huis en de bewoner vinden. Voor de middenstander was de gevelsteen
tegelijkertijd een manier om reclame te maken. De linker gevelsteen geeft aan dat de bewoner ook
kazen vervoerde en de rechter verwijst naar de verzorging van zijn paarden. De stal achter dit pand is
pas halverwege de 20ste eeuw gesloopt.

Hangende kamers
Dit huistype kwam veel voor in Hoorn. De gevel uit 1612 heeft een prachtig bewaard gebleven
onderpui met glas-in-lood ramen en rijk bewerkte houten consoles. Het deurtje hoog in de zijgevel
geeft toegang tot een pakverdieping.
De hoogte van de begane grond bood de mogelijkheid om extra verdiepingen aan te brengen. Dat is
aan de zijgevel van dit pand heel goed te herkennen.
De oude indeling laat zien dat de begane grond voorzien was
van een hangkamertje boven een linker zijkamer. Deze was
bereikbaar door een steektrapje en van daaruit ging een zeer
steile steektrap naar de pakverdieping. Er waren twee
achterkamers met een eigen stookplaats. Het beneden vertrek
lag lager dan het voorhuis en daar was de keuken.
Reconstructie uit 1621

Route naar 6

Met uw rug naar de voorkant van dit monument loopt u rechts langs nummer 25 de
Wijdesteeg in en slaat rechtsaf de Kuil op. Houd rechts aan door de Proostensteeg. Op de
Roode Steen ziet u op de hoek een opvallend pand met blauw-gele luiken, momenteel het
West-Fries Museum.

6 Statencollege
Macht en pracht
Na de slag op de Zuiderzee leek het erop alsof er boven het IJ een achtste Nederlandse provincie zou
ontstaan. De zeven West-Friese steden vormden een apart bestuursorgaan dat toezag op
dijkonderhoud, belastingheffing, de West-Friese Munt, verdediging op land en zee (Admiraliteit) en
het beheer van overheidsdomeinen. Het ‘College van Gecommitteerde Raden van West-Friesland en
Hollands-Noorderkwartier’. Een hele mond vol en zo’n gewichtig college heeft natuurlijk een kantoor
met vergaderruimte nodig dat status en gezag uitstraalt. Zie hier dit prachtige monument uit 1632.
De hele voorgevel is opgetrokken van dure natuursteen. Symmetrie was belangrijk bij de bouwstijl
die in de Gouden Eeuw in de mode was. Dat zien we bijvoorbeeld aan de halfzuilen (pilasters) die
vanaf de kelder tot de hoogste etage op elkaar gestapeld staan en de verdiepingen in drieën
verdelen. Ook schelpmotieven en lege nissen waren in de mode net als de horizontale uitstekende
lijsten.
De kruiskozijnen hadden in de Gouden Eeuw meestal glas-in-lood ruitjes in de bovenlichten en luiken
in de onderlichten. Hier zijn de luiken toepasselijk in de kleuren van het wapen van West-Friesland
geschilderd. Dat wapen ziet u afgebeeld midden in de eerste verdieping.

Fittie met Alkmaar
Op de treden van de trapgevel zien we leeuwen die de wapenschilden vasthouden van de steden die
tot het bestuurscollege hoorden. Aan de top middenin herkent u de toren van het wapen van
Alkmaar.
Alkmaar had flink haar best gedaan om dit bestuurscollege binnen haar eigen poorten te mogen
huisvesten. Echter tevergeefs en je vraagt je af of het wapen van Alkmaar daarom als een douceurtje
helemaal bovenaan dit gebouw is geplaatst. De leeuwen links met het wapen van Hoorn en rechts
met het wapen van Enkhuizen lijken Alkmaar een poepie te laten ruiken, ze staan met de kont naar
het stadswapen.
Er was weinig regelmaat in het vergaderschema. Meestal vonden ze om de twee tot vijf weken
plaats. De bijeenkomsten duurden gewoonlijk drie dagen en de heren gecommitteerden verbleven
dan in het Statenlogement (8).

Kousenbanden voor echte mannen
Tussen de pilasters bovenin zien we twee mannen het wapenschild van stadhouder prins Frederik
Hendrik vasthouden. Het wapen is omgegeven door een blauw lint van de Orde van de Kousenband,
waar hij lid van was. De woorden “Hony soit qui mal y pense” (“Schande zij hem, die er slecht van
denkt”) vormen de wapenspreuk. Alle oranjevorsten na Frederik Hendrik werden lid van deze hoge
Engelse ridderorde. Koning Willem-Alexander kreeg in 2019 op Windsor Castle de kousenband om
zijn linkerbeen gegespt door koningin Elizabeth.
Route naar 7
Met uw rug naar het museum steekt u het plein schuin links over naar de Kerkstraat. Nog
voor de kerk treft u aan de linkerkant op Kerkplein 39 het voormalige Gasthuis aan.

7 St. Jans Gasthuis
Ontdek
•
•
•

Honderd jaar geleden werd de benedenruimte in gebruik genomen als ‘stadsboter- en eierhal'. In
de volksmond spreekt men daarom nog over de Boterhal.
Het beeld van St. Jan (Johannes de Doper) in de nis is tijdens de beeldenstorm over het hoofd
gezien en staat hier al vanaf de bouw. Herkent u aan de nis een Griekse tempel?
De deuromlijsting is van zandsteen gemaakt. De opvallende krassen zijn ontstaan doordat
mensen hier graag even hun messen slepen.

Meesters in de bouwkunst
Het pand bezit een van de vroegste en best bewaarde renaissancegevels van ons land. De stijl is
vooral af te lezen aan de natuurstenen elementen in de gevel, zoals de kleurrijke cartouche met het
bouwjaar, de portretmedaillons en de nis met een beeldje van St. Jan.
Uniek zijn de rijk gebeeldhouwde klauwstukken op de trappen van de trapgevel. Deze zijn gemaakt
naar tekeningen van de Antwerpenaar Cornelis Florisz. De beeldhouwwerken vormen volgens
kenners een van de meest aansprekende voorbeelden van deze ornamentstijl in de Noordelijke
Nederlanden.
Aan deze gevel zijn meestermetselaars aan het werk geweest. Het voegwerk op de eerste verdieping
is ragfijn en de stenen zijn aan alle kanten geslepen. In het metselwerk zijn allerlei motieven
verwerkt. Let bijvoorbeeld eens op de taps toelopende steentjes die een dieptewerking suggereren.
Herkent u in de verschillende metselverbanden een horizontale belijning?

Ouderen voor straf zonder eten naar bed
Een gasthuis was in oorsprong een instelling voor de nachtelijke opvang van zwervers of pelgrims.
Met de groei van het aantal herbergen verloor het gasthuis langzamerhand de functie van hotel. Het
kreeg in de Gouden Eeuw vooral betekenis als langdurige opvang en verpleging van zieken en
ouderen.
In 1563 vond het stadsbestuur de tijd rijp voor een nieuw gebouw met meer ruimte. Binnen tegen de
muren stonden ooit lange rijen bedsteden waarin de zieken werden verpleegd. Dit monument heeft
tot halverwege de 19e eeuw dienst gedaan als ziekenzaal.
Op het terrein achter dit pand stonden huisjes voor proveniers of ‘kostkopers’. Zij schonken al hun
bezit aan het gasthuis in ruil voor levenslange kost en inwoning plus hun begrafenis.
De huisregels waren streng: Tijdens de maaltijden mocht niet over het eten gesproken (lees:
geklaagd) worden. ’s Avonds na negen uur moest het licht uit zijn en mocht er niet meer worden
gerookt, al helemaal niet in bed! Bij overtreding kreeg de inwoner voor straf geen maaltijd.

Route naar 8

U vervolgt de route langs de voorkant van de kerk door de Nieuwstraat. Het Statenlogement
bevindt zich net voor de viersprong op nummer 23 aan de linkerkant. Daar eindigt de
wandeling.

8 Statenlogement
Ontdek
•
•

Opvallend is dat de gevel langs de oorspronkelijke rooilijnen van twee oudere huizen is gebouwd
en daarom in het midden een knik maakt.
In het fries boven de onderste vensters ziet u de wapens van Medemblik (l), Edam, Alkmaar,
Hoorn, Enkhuizen, Monnickendam en Purmerend (r). Deze steden vormden een bestuurscollege
ten noorden van het IJ.

Driegangen diner en een schone pruik
Hoorn was in de Gouden Eeuw de hoofdstad van West-Friesland en het Noorderkwartier. De
bestuurders uit andere steden hadden tussen de vergaderingen door een stijlvolle logeer- en
verblijfsruimte nodig en daartoe werd dit logement ontworpen op het voormalige kloosterterrein
van de Cecilia zusters.
Iedere stad, behalve Hoorn natuurlijk, had hier zijn eigen kamer. De conciërge was in vaste dienst van
het stadsbestuur en verantwoordelijk voor het schoonhouden van de kamers. Hij verzorgde ’s
middags een driegangendiner en ’s avonds een souper met dessert. Een bode bediende de heren in
hun kamers en in de eetzaal. Zodra de heren met hun rekenmeesters per boot arriveerden,
spoedden ZZP’ers zich naar de haven om de bagage op te halen. Zij verrichtten allerlei hand en span
diensten zoals boodschappen doen, brievenposten, aanleggen van het haardvuur en het
schoonhouden van pruiken, kleding en schoenen.
De architectuur van de Hollandse Renaissance vierde hoogtij en dat is aan de
voorgevel te zien. Twee forse trapgevels worden gescheiden door een rijkelijk
versierd opzetstuk. Het contrast tussen baksteen en lichte natuursteen
(Bentheimer zandsteen) geeft de gevel een levendige uitstraling. Ook de
zandstenen toegangspoort is ruim voorzien van siermotieven.
De gevel is gedeeltelijk nagebouwd in Delaware USA (zie afbeelding) als
herinnering aan de Horinees David Pietersz. de Vries die daar in 1631 een
kolonie heeft gesticht. De Vries staat bekend om zijn vredelievende houding
jegens de oorspronkelijke bewoners van Amerika.

Doen
•
•

Herkent u een aantal typische ornamenten uit de Hollandse Renaissance? Vazen, naalden,
diermaskers, menskopjes, wapens, schelpen, natuurstenen waterlijsten, natuurstenen blokjes,
beelden.
Hoeveel krullen telt u aan de voorgevel? Deze ‘voluten’ lijken op opgerold papier en worden
daarom ook wel rolwerk genoemd.

Vereniging Oud Hoorn
Ruim een eeuw lang actief
voor Hoorns erfgoed
Meer informatie over onze activiteiten vindt u in de pers, op posters en natuurlijk op onze
website www.oudhoorn.nl
Bezoek ons verenigingsgebouw; het Oost-Indisch Pakhuis. Hier treft u o.a. winkel,
bibliotheek/documentatiecentrum en exposities in de Kerkmeijerzaal. Openingstijden:
dinsdag en donderdag 10-16 uur en zaterdag 10-14 uur.
Onder de Boompjes 22 • 1621 GG Hoorn • tel. 0229 273570 www.oudhoorn.nl •
info@oudhoorn.nl • facebook: Oud Hoorn

WORD LID!
Draag bij aan het behoud van onze fraaie stad. U kunt zich via oudhoorn.nl,
leden@oudhoorn.nl of in het verenigingsgebouw aanmelden als lid. U ontvangt
dan bovendien het kwartaalblad thuis.

