
Heropening van Roode Steen 15
 het centrumgebouw van het Gouden Rozenkruis

Dames en heren,

In de jaren 80 van de vorige eeuw was het dichtstbijzijnde gebouw van het 
Lectorium Rosicrucianum of het Gouden Rozenkruis voor de leerlingen uit West-
Friesland in Alkmaar.

Er waren hier in Hoorn wel lezingen voor belangstellenden, maar die werden 
gehouden in gehuurde ruimtes, o.a. in de Grote Beer en de Huesmolen.  Er 
ontstond behoefte aan een eigen gebouw, dat na enig zoeken werd gevonden 
hier aan het Roode Steen 15.

Dit monumentale pand was na gebruik door diverse instellingen leeg komen te 
staan. De gemeente bleek bereid het aan het Rozenkruis te verhuren onder 
speciale voorwaarden: naast de huur zou het Rozenkruis moeten zorgen voor 
het groot onderhoud, uitgezonderd de fundamenten en de constructieve delen.

Toen we dit gebouw mochten betrekken in 1984 bleek dat het vooral aan de 
binnenkant van boven tot beneden totaal opgeknapt moest worden, een werk 
dat vrijwel geheel door vrijwilligers werd verricht, en waarbij alleen voor de 
gebruikte materialen voor f 200.000 is besteed door het Lectorium 
Rosicrucianum. En we mogen stellen dat het gebouw er toen prachtig bij kwam 
te staan.

Bij de opening in 1987 was iedereen dan ook vol lof. Ook op de jaarlijkse 
monumenten dag, waarbij het gebouw steeds opengesteld werd, ontvingen we 
veel complimenten.

In de loop der jaren kwamen er problemen met het gebouw aan het licht. In 
een rapport van Monumentenwacht uit 2010 wordt o.a. opgemerkt; 
“Vermoedelijk is funderingsherstel noodzakelijk. Het is raadzaam dit door een 
hierin gespecialiseerd bedrijf te laten onderzoeken”. 

En ten aanzien van de achtergevel: “Er zijn meerdere scheuren zichtbaar. De 
gevel is ook ter plaatse van de linkerzijgevel losgescheurd. Het klemmen van 
de ramen en het gebroken glas wijzen er op dat er momenteel nog steeds 
verzakkingen plaats vinden. …. Reken op funderingsherstel.”

Lange tijd bleef onduidelijk wat de eigenlijke oorzaak was van de schade.
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Eind 2010 kwamen wij in contact met de heer Meijers van de afdeling erfgoed 
van de gemeente Hoorn. Hij bleek de man die nodig was om alle betrokkenen 
met elkaar om de tafel te krijgen om een oplossing te vinden voor de nijpende 
gebreken aan het pand.

Met ondersteuning van de heer van Langen van architectenbureau TPAHG, 
konden wij in gesprekken met de gemeente onder leiding van de heer Kuijer 
een formule vinden, waarin de gemeente Hoorn en het Lectorium 
Rosicrucianum de kosten van de restauratie deelden.

Op 24 april 2015 werd de aannemingsovereenkomst met Enkhuizer 
Aannemersbedrijf, E.A.B. getekend en kon de restauratie onder de kundige 
leiding van de heer Boeder van het  Aannemersbedrijf beginnen.

Tijdens de restauratie en het historisch onderzoek kwamen verschillende 
interessante feiten, soms letterlijk, boven water. Een aantal daarvan is al op 
verschillende momenten genoemd, maar een uitkomst, die mij zelf trof als toch
wel heel bijzonder is, dat er een oude tekening van de poort naast dit pand is 
teruggevonden. Op die tekening is te zien dat het houtwerk op de poort niet 
alleen een kruis vormt, dat nog steeds is te zien, maar ook dat in het hart van 
dat kruis, op het snijpunt van de horizontale balk, en de verticale balk, een roos
geplaatst was. Zie hier: op de poort naast het centrum van Rozenkruis-
activiteiten in Hoorn was al lang geleden een roos bevestigd op een kruis.

Sommigen zeggen wel: “Toeval bestaat niet”

En nu, vandaag, 19 februari 2016, is dit voorname pand aan het Roode Steen 
weer in volle glorie hersteld.

Graag spreek ik namens het Lectorium Rosicrucianum onze dank uit voor de 
goede samenwerking met de heren  Meijers en Happé van de afdeling erfgoed, 
de heer Kuijer van afdeling vastgoed, de heren van Langen en van Thiel van  
TPAHG en niet in de laatste plaats de heer Boeder van E.A.B. uit Enkhuizen. 

Dank u wel.
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