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Koopstad 

Wie, los van alle romantische bindingen met zijn historisch 
verleden, Hoorn op zich laat inwerken als levendig koop- en 
verkoopcentrum voor een omliggend gebied van ruim 125.000 
inwoners, wordt geconfronteerd met een moderne winkelstand 
die, geconcentreerd aan het befaamde Hoornse "rondje" in de 
binnenstad, de consument een veelzijdig assortiment heeft te 
bieden aan winkels van uiteenlopende aard, benevens enige 
rijk voorziene warenhuizen en supermarkten. Modehuizen, 
juweliers, schoenwinkels, kunstnijverheidszaken, meubelmaga
zijnen, boek- , muziek- en levensmiddelenwinkels, een bonte 
gevarieerdheid aan grotere en kleinere antiekzaken, boetieks -
het is niet meer dan een kleine greep uit wat zelfs de koper 
met een meer dan alledaagse smaak in het Hoornse winkel
centrum kan vinden. 

De wekelijkse markt op de Gedempte Turfhaven en de Gouw 
brengen iedere zaterdag nog extra drukte en levendigheid in 
de stad, terwijl ze verder het ontmoetingspunt bij uitstek 
vormen tussen stad en streek. 

Het omringende Westfriesland is nauw met Hoorn verbonden 
door een dicht net van frequente busverbindingen die, alle hun 
eindpunt vindend bij het station, tevens een gunstige aansluiting 
hebben op het treinvervoer, dat ieder half uur de verbinding 
onderhoudt met Enkhuizen, Alkmaar, Purmerend, Zaandam 
en Amsterdam. Gelegen aan de E 10-autoweg, heeft Hoorn 
verder naar het zuiden een rechtstreekse wegverbinding met 
Amsterdam en anderzijds naar het noorden via de Afsluitdijk 
met Leeuwarden en Groningen. 

Industrialisatie 

De dagen dat Hoorn nog het sluimerende stadje aan de Zuider
zee vormde, bij voorkeur en vrijwe.J uitsluitend slechts bezocht 
door schilders en minnaars van stilte en rust, liggen ver achter 
ons. 

Is het romantische stedeschoon in de straatjes om de haven 
en in de oude binnenstad nog voor een belangrijk deel bewaard 
gebleven, als totaliteit en ten aanzien van levendigheid en 
toename van inwonertal heeft de stad een grondige en bijkans 
onherkenbare metamorfose ondergaan. 

De "overloop" uit de Randstad en Amsterdam heeft als een 
niet te stuiten lavastroom zijn weg ook naar het noorden 
gevonden, een van de weinige gebieden in Nederland waar de 
stedeling nog de ruimte en rust kan vinden die in de over-
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kokende bevolkingsagglomeraties in het westen steeds schaar
ser voorhanden zijn. Deze ruimte en rust heeft Hoorn nog te 
bieden aan wie de benzinedampen en betonwoestenijen der 
grote steden wenst te ontvluchten. 

Om intussen in Hoorn de hierdoor gestaag in aantal toenemen
de inwoners op evenredige wijze aan werkgelegenheid te helpen, 
is met voortvarendheid de aanleg van nieuwe industrie- en 
handelsterreinen ter hand genomen, zonder daarmee echter 
woon- en leefruimte op storende wijze aan te tasten. 

Het op royale afstand van de bebouwde kom gelegen industrie
terrein "Hoorn-80" biedt ruime gelegenheid tot vestiging van 
nieuwe bedrijven die de stad in staat moeten stellen tegemoet 
te komen aan de haar van overheidswege opgelegde taak uit 
te groeien tot een ontwikkelingskern voor het noord -oostelijke 
deel van de kop van Noordholland. 

Van het grootste belang voor het welslagen van deze opzet is, 
naast het scheppen van nieuwe werkgelegenheid , een daarmee 
gelijke tred houdende uitbreiding en intensivering van de 
woningbouw. 

Wonen 

Hoewel Hoorn zich sinds de vijftiger jaren reeds aanzienlijk 
buiten de oude omwalling heeft uitgebreid, zijn in de laatste 
jaren aan deze oudere stadsuitbreiding nog twee omvangrijke 
nieuwe wijken toegevoegd: de zich in westelijke richting langs 
de !Jsselmeerdijk uitstrekkende wijk "Grote Waal" en de in 
het noorden als enclave in een boomgaardgebied landinwaarts 
gebouwde wijk "Risdam", een nieuwe stadswijk die zich tot op 
het grondgebied van de aangrenzende gemeente Zwaag - een 
landelijk typisch-Westfries dorp - uitstrekt. 

Bij de aanleg van deze nieuwe wijken wordt grote aandacht 
besteed aan de bouw van eengezinswoningen, zowel in de 
sociale- als in de koopsector. Uitgesproken hoogbouw bleef 
daarbij totnogtoe grotendeels beperkt tot de zgn. "Sterflats" 
(aldus genoemd naar het stervormige grondoppervlak) in de 
"Grote Waal". Flats waarbij het hoogbouwelement echter 
ruimschoots wordt gecompenseerd door een wijds uitzicht over 
de IJsselmeerdijk op het Hoornse Hop, de schilderachtige en 
unieke baai van Hoorn, die zich uitstrekt van Schellinkhout in 
het noorden tot halverwege Edam in het zuiden (zie pag. 
54/55). 

Ook de bejaardenzorg en aangepaste woonfaciliteiten voor be
jaarden staan in Hoorn in het middelpunt van de belangstelling, 
getuige de zes bejaardentehuizen die de stad thans telt en 
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waarvan ook door vele bejaarden uit de regio gebruik wordt 
gemaakt. 

Onderwijs 

Een stad als Hoorn telt als typisch streekcentrum voor de 
wijde omtrek een aanzienlijk aantal onderwijsinstellingen. 
De vele inrichtingen voor gewoon lager onderwijs dan verder 
maar ongenoemd latend, is het in Hoorn naast twee l.e.a.o.
scholen en drie mavo 's tevens mogelijk aan twee scholenge
meenschappen - een Rijks en een Katholieke - voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs (gymnasium, atheneum) en hoger 
algemeen voortgezet onderwijs (havo) te volgen. 
Technisch onderwijs wordt gegeven aan twee lagere technische 
scholen (zie pag. 60/61) en aan een middelbaar technische 
school, waarbij de stad van oudsher ook nog een landelijk 
bekende horlogemakersvakschool rijk is. Een school voor lager 
en middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs, een agrarische 
school , een middelbare landbouwschool en een middelbare 
tuinbouwschool maken naast de reeds genoemde onderwijs
instellingen nog bijzondere opleidingen mogelijk. Tenslotte 
bezit Hoorn ook nog een volksmuziekschool, terwijl kinderen 
met leermoeilijkheden kunnen worden opgevangen op vier 
streekscholen voor buitengewoon lager onderwijs. 
Voor geestelijk gehandicapte kinderen is er een regionaal dag
verblijf aan de Vredehofstraat. 

Gezondheidszorg 

Zoals Hoorn op velerlei gebied een centrale streekfunctie ver
vult, weerspiegelt zich dit eveneens in de gezondheidszorg. 
De stad is twee grote moderne ziekenhuizen rijk: een Algemeen 
Streekziekenhuis "Westfriesland" en een rooms-katholiek St. 
Jans Gasthuis (zie pag. 62/63). Deze beide ziekenhuizen zijn 
vanwege hun streekfunctie sterk gespecialiseerd. Daarnaast 
biedt het verpleegtehuis "Lindendael" aan de Koepoortsweg 
van de Stichting Algemeen Verpleegtehuis "Westfriesland" de 
mogelijkheid tot opname van langdurige zieken, waaraan bin
nen afzienbare tijd ook nog demente bejaarden zullen worden 
toegevoegd. 
Tenslotte is in Hoorn ook nog gevestigd het Districtsconsul
tatiebureau voor t. b.c. en hebben de kruisverenigingen een 
gezamenlijke vestiging aan de Vredehofstraat in Hoorn-Noord. 

Sport, recreatie en cultuur 

Dat een groeiende stad het niet zonder een daarmee gelijke 
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tred houdende sportbeoefening en recreatie kan stellen, wordt 
in Hoorn scherp ingezien. 

Naast de vele takken van sport die er al of niet in clubverband 
op sportvelden en in gymnastieklokalen worden beoefend 
(voetbal, volleybal, korfbal, rugby, hockey, tennis, turnen enz.), 
biedt deze oude waterstad behalve de verschillende vormen 
van watersport (zeilen, roeien, waterskiën, sportvisserij enz.; 
zie pag. 18) uiteraard ook de gelegenheid tot zwemmen. Dit 
kan worden beoefend in een openluchtzwembad in het IJssel
meer, of in een modern overdekt zwembad (zie pag. 58/59). 
Dit laatste is door een restaurant verbonden met een eveneens 
pas een paar jaar geleden gereed gekomen sporthal met een 
speelvloer van 28 bij 42 m en een tribune voor ca. 500 toe
schouwers. 

Aan landschappelijke recreatie biedt Hoorn, naast een uniek 
aan het IJsselmeer gelegen eigen wandelpark, in zijn naaste 
omgeving een nog ongerepte Westfriese natuur met in het 
voorjaar bloeiende boomgaarden en kleurige bollenvelden die 
een vergelijking met van oudsher hiervoor vermaarde ge
bieden als de Betuwe en de Zuidhollandse bollenstreek glans
rijk kunnen doorstaan. 

Het Westfriese landschap presenteert zich ten noorden van 
Hoorn in een zeer karakteristieke vorm langs de schilderachtige 
oude zeedijk tussen Hoorn en Enkhuizen met een tot natuur
reservaat verklaarde oude meeuwenkolonie en een idyllisch 
dorpje als Schellinkhout in de onmiddellijke nabijheid van de 
stad. Langs de dijk in zuidelijke richting vormt de nog groten
deels onbebouwde polder Zeevang (een van de oudste polders 
van ons land) met plaatsjes als Schardam, Etersheim (waar 
C. Joh. Kieviet als dorpsonderwijzer zijn befaamde jongensboek 
Dik Trom schreef) en Warder een boeiend landschap van wijdse 
grasvelden en door rietkragen omzoomde oude dijkdoorbraken 
die in kleine natuurreservaten zijn getransformeerd. 

Op cultureel terrein dient voor het Hoornse kunstleven aller
eerst de nieuwe schouwburg- en concertzaal "Het Park" aan 
de Westerdijk te worden genoemd (zie pag. 56/57). Een com
plex van grotere en kleinere zalen en foyers, een Hopmeer
restaurant met wijds uitzicht over het water en een hoofdzaal
met-balkon voor 700 bezoekers en een modern geoutilleerd 
toneel dat zich praktisch voor iedere opvoering leent. In het 
seizoen wordt hier een gevarieerd programma geboden van 
toneel, cabaret, concerten, ballet enz., terwijl van de zalen
accommodatie ook veelvuldig gebruik wordt gemaakt voor 
congressen, recepties, uitvoeringen van amateurverenigingen enz. 
Daarnaast is op het centrale plein van de stad, de Rodesteen, 
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in het fraaie Staten-College uit 1632 als plaatselijke en regio
nale "kunsttempel" het Westfries Museum ondergebracht (zie 
pag. 36 t.e.m. 43). Dit is zowel het historisch museum van de 
rijke koopstad die Hoorn in de 16e en 17e eeuw is geweest, 
als het regionaa l museum van het gehele Westfriese gebied. 
De rijke verzameling omvat naast historische (o.a. portretten 
en schuttersstukken) en topografische schilderijen, verder 17e
en 18e-eeuwse interieurs (zie pag. 40/41 en 42/43) , oude 
meubels, tegels en ceramiek en een fraaie collectie porselein, 
zilver en glas. Voorts voorwerpen uit handel, zeevaart en be
drijf, oud speelgoed, volkskunst, antieke stijlkostuums enz. In 
de middeleeuwse kelders zijn Westfriese bodemvondsten uit de 
pré-historie, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen 
ondergebracht, evenals een afdeling naïeve schilderkunst met 
werk van Westfriese Naïeven. 

In het Prentenkabinet van het museum vinden regelmatig 
exposities van oude en moderne tekeningen, aq uarellen en 
grafische kunst plaats, terwijl in de naburige expositieruimte 
St. Jans Gasthuis 1563 (in de volksmond beter bekend als de 
Boterhal) op het Kerkplein de grote tentoonstellingen van het 
Westfries Museum worden gehouden. Dit laatste gebouw is 
tevens een van de fraaiste vroeg-renaissancistische bouwwerken 
die ons land telt. 

Behalve in het Westfries Museum worden ook in een paar 
particuliere galerieën (waaronder vooral de Galerie Honey 
Punch, Vischmarkt 1) en in de foyers van de schouwburg Het 
Park aan de Westerdijk regelmatig exposities van merendeels 
eigentijdse kunst gehouden. 

Het Museum Huys Ao 1624 aan de Binnenluiendijk is een 
particulier museum bestaande uit het zorgvuldig gerestaureerde 
en bewoonde interieur van een Holl andse koopmanswoning uit 
de Gouden Eeuw met een fraaie verzameling antiek (zie pag. 
28/29). 

Naast deze culturele instellingen telt Hoorn in de recreatieve 
sector dan verder nog een aantal over de stad verspreide eet
gelegenheden, bars (voor een deel met dansgelegenheid) en 
koffiebars, alsmede een tweetal bioscopen. 

Op de woensdagen in juni tot en met augustus worden op de 
Rodesteen en aangrenzende straten de toeristisch-attractieve 
Oud-Hollandse markten gehouden met historische kostuums 
en oude ambachten (zie pag. 46 t.e.m. 49). 

Voorts zijn er in die tijd o.m. stoomtramritten (Hoorn-Medem
blik v.v.), de Hoornse kermis en de befaamde "Lappendag" 
(zie pag. 52/53). 
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Hoorn moet omstreeks 1300 zijn ontstaan op een plaats die 
daarvoor bij uitstek gunstig was gelegen, namelijk aan het 
mondingsgebied van de Gouw, een uit het binnenland komend 
watertje dat ongeveer op de plaats van de huidige Havensteeg 
en de Vischmarkt in de Zuiderzee uitmondd e. 
Toen het nodig werd het land door middel van dijken tegen 
overstromingen te beschermen , kwam deze dijk voor Hoorn te 
liggen langs het West en langs de Grote Oost. De Gouw had 
door middel van een sluis een doorlaat door deze dijk en liep 
vervolgens via een S-vormige kreek door het buitendijkse land 
naar zee. Deze kreek, die we nog kunnen terugvinden in de 
tegenwoordige gracht de Nieuwenda m, vormde een gun stige 
ligplaats voor schepen en ontwikkelde zich tot een haventje. 
Aan de landzijde van de dijk ontstond op de plaats van de 
huidige Rodesteen een plek , waar door het samenkomen van 
de waterweg de Gouw en een langs de huidige Grote Noord 
lopende oude landweg al spoedig een levendige ruilhandel 
werd gedreven. Omstreeks 1316 moeten in deze omgeving de 
eerste huizen van Hoorn zij n gebouwd. 
Door haar gunstige ligging aan zee en op een kruispunt van 
land- en waterwegen ontwikkelde de stad zich snel en kreeg 
ge leidelijk aan een uitgebreide handel op de Oostzee en de 
Hanzesteden. In 1357 verkreeg het intussen tot een stadje 
uitgegroeide Hoo rn van Graaf Willem V stadsrechten. 
Naast handel en zeevaart werden in Hoorn ook landbouw, vis
serij en lakenweverij beoefend . Ook het goudsmidsbedrijf be
reikte er een hoge ontwikkeling. Omstreeks 1400 moeten er in 
Hoorn, vnl. langs de oude waterl oop de Gouw, die dan al spoe
dig voor een deel wordt gedempt, een groot aa ntal kloosters 
zijn gesticht. In 1416 werd er het eerste grote haringnet gebreid . 
De eerste omwalling van de stad vond in 1426 plaats, die daar
na bij de voortschrijdende uitbreiding van de stad nog ver
schillende malen zou moe ten worden uitgelegd. Van de ver
dedigingswerken uit deze tijd zijn nog overgebleven de Maria
of Kruittoren uit 1508, de Hoofdtoren van 1532 (zie pag. 24/25) 
en de Oosterpoort van 1578 (zie pag. 34/ 35). 
De 16e en 17e eeuw waren voor Hoorn bij uitstek de tijd van 
welvaart en bloei. De stad werd hoofdplaats van Westfriesland 
en sedert de oprichting van dit college in 1573 de zetel van de 
Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorder
kwartier. Dit bestuurscollege heeft tot aan de oprichting van 
de Bataafse Republiek in 1795 in Hoorn geresideerd. 
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Daarnaast werden er zgn. Kamers gesticht van de Verenigde 
Oostindische Compagnie (VOC) - 1602 - 1798 -, van de 
Westindische Compagnie - 1621 - 1792 - en kwam er voor 
de walvisvangst een Noordse Compagnie - 1614 - 1642 - ook 
wel Compagnie van Spitsbergen genoemd. Verder werden in 
de stad gevestigd een Ad mi raliteit voor het Noorderkwartier en 
een Munt voor Westfriesland. 
De 18e eeuw betekende voor Hoorn naast een uiterlijk nog 
schijnbare welvaart (er werden in die tijd nog een aantal 
spectaculaire bouwwerken neergezet) reeds een tijdvak van 
stil stand , die steeds meer zou leiden tot armoede en verval. 

In de l 9e eeuw verviel Hoorn volledig tot één der spreekwoorde
lijke romantische "dode stadjes aan de Zuiderzee" , waarbij 
zeehandel en scheepvaart, vanouds de hoofdzuilen waarop de 
rijkdom van de stad had gerust, allengs werden vervangen 
door een op het agrarische ach terland afgestemde landhandel 
(met name in kaas) en visserij . Voor de laatstgenoemde be
drij fstak betekende tenslotte de voltooiing van de Afsluitdijk 
in 1932 de definitieve genadeslag. 

Eerst de na-oorlogse decennia brachten voor Hoorn weer een 
nieuwe opbloei: als een nog altijd verder uitgroeiend streek
centrum op velerlei gebied voor het omringende Westfriese 
land en als een zowel natio naal als internationaal steeds meer 
in belang toenemende toeristenplaats en bloeiend watersport
centrum. Ook de zich voor een deel mede op Hoorn richtende 
"overloop" uit Amsterdam en de Randstad zal voor de stad nog 
belangrijke consequenties met zich brengen m.b. t. een te ver
wachten aanzienlijke toename van het inwonertal. 

~de,,~~ c/oo'? ~CVM'l-
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen va n de hi storische 
schoonheid van Hoorn , kan men het beste de hieronder be
schreven wandeling volgen, waarbij de in de tekst genoemde 
cijfers verwij zen naar de plattegrond op pagina 32/ 33. Voor 
bezoekers die per trein , per bus of auto in Hoo rn arriveren, 
vangt deze wandeling aan bij het station (1) , waar op de 
Noorder Veemarkt ruime parkeergelegenheid bestaat. Komt 
men per boot in Hoorn aan , dan kan men de wandeling het 
beste bij de Hoofdtoren (11) aan de haven laten beginnen. 
Van het station (1) gaat men door bet plantsoen, met rechts 
op het grasveld het in 1930 ter nagedachtenis van de in Hoorn 
ge boren beroemde zanger en zangpedagoog Joh. Messchaert 
(1857 - 1922) opgerichte monument, naar de Veemarkt. 
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Halverwege deze met bomen begroeide voormalige gracht (zo
als er verscheidene in Hoorn zijn) ziet men aan de rechterzijde 
de Noorderkerk (2), een van 1441 - 1519 gebouwde driebeukige 
hallenkerk. Het sobere interieur, dat meermalen model stond 
voor de bekende l 9e-eeuwse kerkschilder Johannes Bosboom, 
vormt een typerend voorbeeld van het inwendige van de Hol
landse Calvinistische kerken van na de Hervorming. Fraai is 
het aanwezige koperwerk in de vorm van kaarsenkronen, voor
zangers- en preekstoellezenaar, doophekbogen en doopbekken, 
benevens het 17e-eeuwse eiken kerkmeubilair, waaronder een 
monumentale koorafscheiding. In het koor zelf een interessan
te l 9e-eeuwse zgn. "Armenkerk" met bijbehorend eenvoudig 
kerkmeubilair. Onder de grafzerken is die van de op 15 decem
ber 1607 begraven schipper !Jsbrant Willemszoon Bontekoe, de 
vader van de schrijver van het bekende "Journael ofte gedenck
waerdige beschrijvinghe van de Oost-Indisch Reyse" (1646) 
Willem !Jsbrantsz. Bontekoe (zie pag. 26/27). 

Aan het eind va n de Veemarkt linksaf door het Dal naar het 
St. Pietershof (3) van 1617. Het gebouw, een oud klooster, is 
van oudsher een bejaardentehuis. De voorgevel met de wapen
schilden van Hoornse burgemeeste rs en regenten dateert van 
1692. De pittoreske binnenplaats wordt aan weerszijden be
grensd door aangebouwde galerijen, die vooral van binnen met 
hun groen geschilderde houten gewelfzoldering een karakteris
tiek 17e-eeuws voorkomen hebben. 

Bij het verlaten van het St. Pietershof linksaf naar het nabij
gelegen grachtje het Munnickenveld, waaraan twee woonhuizen 
met vroeg-17e-eeuwse gevels (4). In één daarvan een gevelreliëf 
dat de geschiedenis van Judith en Holofernes voorstelt. 

Naast deze huizen een intiem hofje voor oude vrouwen, het 
in 1682 gestichte Klaes Stapel' shofje. De toegangspoort tot dit 
hofje, die vroeger elders in Hoorn stond, is afkomstig van de 
afgebroken Latijnse School en dateert van ca. 1625. 
Over twee smalle bruggetjes naar het Koepoortsplein en ver
volgens rechtsaf naar de Achterstraat met op no. 2 het gebouw 
waar de Hoornse schutters samenkwamen: de St. Sebastiaans 
Doelen (5). Het fraaie ingangspoortje uit 1615 wordt bekroond 
door een beeldengroep die de marteling van de Heilige Se
bastiaan voorstelt. 

Terug naar het Koepoortsplein en dan rechtsaf over de oude 
stadswal naar de Maria- of Kruittoren (6) , een laat-middeleeuw
se muurtoren uit 1508. Recht tegenover de Mariatoren twee 
poortjes die toegang gaven tot het daarachter gelegen oefen
terrein van de schutters op het Doelenplein: de St. Sebastiaans
en St. Joris Doelenpoortjes (7) van 1638. 
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Doorlopen langs de stadswal en bij de volière links en even 
verder rechts over de wal naar de Oosterpoort van 1578 (zie 
pag. 34/35). De Oosterpoort is de enig overgeblevene van de 
vijf stadspoorten die Hoorn heeft bezeten. Het huisje op de 
poort is van latere datum en dateert van 1601. 

Voor de Oosterpoort langs en dan direct rechtsaf over het 
Kleine Oost en de ophaalbrug naar het Grote Oost. 
Links, op de hoek van het Grote Oost en de Slapershaven, drie 
fraaie 17e-eeuwse woonhuizen , de zgn. Bossuhuizen (9; zie ook 
pag. 30/31), met in de gevels reliëfs en verzen die betrekking 
hebben op een voor de onafhankelijkheid van Nederland be
slissende zeeslag tussen de Watergeuzen en een Spaanse vloot 
onder de graaf van Bossu, die in het begin van de Tachtigjarige 
oorlog in 1573 op de Zuiderzee voor Hoorn beeft plaatsge
vonden. De door de Watergeuzen gewonnen slag moet vanaf 
deze plaats te zien zijn geweest, hoewel de huidige huizen er 
toen nog niet hebben kunnen staan. 

Verder lopend over het Grote Oost, ziet men links de St. 
Antonie- of Oosterkerk (10), met een klok met uitstekende 
wijzerplaat. De kerk zelf dateert uit de tweede helft van de 16e 
eeuw, de renaissance-voorgevel werd in 1616 geheel vernieuwd. 

Linksaf door de rechts langs de kerk lopende Oosterkerksteeg, 
over het pleintje achter de kerk en door de Mallegomsteeg 
naar de Oude Doelenkade. Rechts afslaand komt men langs 
een paar fraai gerestaureerde 17e-eeuwse koopmanshuizen, 
over de ophaalbrug (recht tegenover deze brug het geboortehuis 
van Willem l]sbrantsz. Bontekoe met een gevelsteen met een 
"bonte koe") en wederom langs een rij zeer gave 17e-eeuwse 
huizen bij de Hoofdtoren (11; zie ook pag. 24/25). Oorspron
kelijk in 1532 als verdedigingstoren zonder klokketoren ge
bouwd, is deze laatste er in 1651 op geplaatst. 

De ingang van de haven liep vroeger vlak langs de toren, de 
huidige sluis dateert eerst van 1775. Bij de oprichting in 1614 
van de op de walvisvangst gerichte Compagnie van Spitsbergen, 
ook wel Noordse Compagnie genoemd, werd deze in de Hoofd
toren gevestigd (zie pag. 42/43). Vanaf het Houten Hoofd heeft 
men een prachtig uitzicht over de Hoornse havens. 
Terug langs de Veermanskade, over de ophaalbrug, dan linksaf 
en door de Wijdebrugsteeg weer naar het Grote Oost. Nu links
af met rechts (het imposante Foreestenhuis in Louis XIV-stijl) 
en links patricische grotendeels 18e-eeuwse huizen naar het 
centrale plein van de stad, de Rodesteen (zie pag. 36/ 37). 
De twee voornaamste gebouwen op dit sfeervolle plein met 
zijn standbeeld van Jan Pieterszoon Coen (zie pag. 44/ 45) zijn 
het Westfries Museum uit 1632 met zijn uitbundige Barokgevel 
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met kleurige wapenschilden (12; zie ook pag. 36 - 43) en de 
Waag uit 1609 (13; zie ook pag. 44/45). 
Alvorens onze wandeling te vervolgen, gaan we eerst even door 
het smalle steegje links van het Westfries Museum, de Proosten
steeg, naar het Achterom met links, Kuil no. 32, een fraai 
gerestaureerd 17e-eeuws huisje - een oude bakkerij - en 
rechts, Achterom no. 3, de typische rose gevel van het voor
malige Diaconiehuis uit 1615, dat nog pas onlangs weer in zijn 
oorspronkelijke staat werd teruggebracht. Verder op het Achter
om ziet men hier tegen de achterkant aan van de R.K. koepel
kerk van St. Franciscus en St. Cyriacus aan het Grote Noord. 
Deze kerk werd in 1882 gebouwd door de in zijn tijd bekende 
architect A. C. Bleijs, die ook de St. Nicolaaskerk tegenover het 
Centraal Station in Amsterdam bouwde. De kerk vormt als 
zodanig een karakteristiek voorbeeld van de eclectische neo
stijlen uit het laatste kwart van de vorige eeuw en is als zo
danig bepaald niet zonder verdiensten. 
Wil men , naast de historische schoonheid van Hoorn, ook een 
mooi uitzicht over het Hoornse Hop, dan loopt men van het 
Achterom links langs het bejaardencentrum "Westerhaven" 
even door naar de Westerdijk, de Hoornse "zeeboulevard". 
Terug naar de Rodesteen en door de Kerkstraat (op de hoek 
links een fraaie halsgevel uit 1660 van het Vingboons-type) 
naar het Kerkplein met de architectonisch van geen bijzonder 
belang zijnde Grote Kerk uit 1883 (de machtige middeleeuwse 
kerk met een fraaie toren die hier oorspronkelijk stond, brand
de in 1838 af). Tegenover de Grote Kerk het St. Jans Gasthuis 
uit 1563 (14), één van de fraaiste vroeg-Renaissance gebouwen 
van ons land. Het oude ziekenhuis dient tegenwoordig tot 
expositieruimte van o.m. de grote tentoonstellingen van het 
Westfries Museum. 
Schuin tegenover het St. Jans Gasthuis, op de hoek van het 
Kerkplein en de Kerkstraat, een 18e-eeuws patriciërshuis, het 
zgn. Huis Verloren (naar het oude Hoornse geslacht Verloren), 
dat een andere dépendance van het Westfries Museum vormt 
en dat wordt gerestaureerd en inwendig omgebouwd tot een 
stijlkamermuseum voor de cultuurperiode van ca. 1750 - 1850. 
Achter de Grote Kerk twee zwierige 17e-eeuwse poortjes: de 
poort van het (af gebroken) Admiraliteitsgebouw van 1607 (15) 
en links daarvan het Oude Vrouwenhuispoortje van 1610 (16). 
Beide poortjes vormen fraaie voorbeelden van Renaissance
bouwkunst. Door deze laa tste poort door een schilderachtig 
gangetje (even omkijken naar het pittoreske huisje boven de 
poort) , dan linksaf om door een andere poort op de Nieuw
straat uit te komen. 
Aan de kruising van vijf straten ligt hier het stadhuis (17) met 
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een fraaie dubbele trapgevel van 1613. Op de gevel vindt men, 
evenals dat bij het Westfries Museum het geval is, wederom 
de wapens van de zeven steden van Westfriesland en het 
Noorderkwartier in volgorde van links naar rechts: Medem
blik, Edam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Monnikendam en 
Purmerend. Deze zeven Noordhollandse steden, waarvan de 
afgevaardigden het in Hoorn bijeenkomende College van Ge
committeerde Raden vormden, lopen als een rode draad door 
de 17e- en 18e-eeuwse geschiedenis van Hoorn. Tot 1795, toen 
bij het uitroepen van de Bataafse Republiek de Gecommitteerde 
Raden werden opgeheven, diende het gebouw tot logement 
voor de leden van dit College wanneer het in Hoorn bijeen
kwam. De decoratieve, in 1788 in Lodewijk XVI-stijl vernieuwde 
eetzaal van dit logement dient tegenwoordig tot vergaderzaal 
van de Hoornse gemeenteraad. 
In deze Raadszaal, die een bijzonder fraai voorbeeld van een 
laat-Seize interieur vormt, hangt het monumentale door Jan 
Theunisz. Blankerhof in 1663 vervaardigde schilderij van de 
Slag van Bossu in 1573 (zie pag. 31). De rijk gesneden lijst is 
van de Alkmaarse beeldhouwer Johan Kinnema. 

Schuin tegenover het stadhuis in de daarop uitkomende Munt
straat staat het politiebureau, dat gevestigd is in het gebouw 
van de voormalige Kamer Hoorn van de V.O.C . Het bestuur van 
de V.O.C. werd gevormd door zes zgn. "Kamers": die van 
Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam en de twee West
friese Kamers van Hoorn en Enkhuizen. In de gevel van het 
eenvoudige gebouw uit het eind van de 17e eeuw ziet men nog 
het V.O.C. -monogram met de H van de Kamer Hoorn. 

Loopt men de Muntstraat (genoemd naar het afgebroken ge
bouw van de Westfriese Munt dat hier gestaan heeft) uit, dan 
komt men over een schilderachtige ophaalbrug bij de twee 
langgerekte en van trapgevels voorziene voormalige pakhuizen 
van de V.O.C. Een gevelsteen met twee schepen herinnert nog 
aan de oude bestemming van deze gebouwen. Terug naar het 
stadhuis en door de _daarnaast gelegen Nieuwsteeg naar de 
Ramen (de eerste zijstraat rechts). Een straat (ook hier weer 
een voormalige gracht) waarvan de naam nog herinnert aan de 
vroeger ook in Hoorn gevestigde lakenindustrie (de " ramen" 
waarop de lakens werden uitgelegd om te drogen). 
Vooraan rechts in de Ramen de eenvoudige maar stijlvolle gevel 
van de Lutherse Kerk uit 1768. Aan het eind van de Ramen ziet 
men recht vooruit de rustige gevel van het St. Pietershof, dat 
bij de aanvang van onze wandeling reeds werd besproken. 

Rechts langs het Pietershof bereikt men door de Spoorstraat 
weer het station (1), het punt van uitgang van onze wandeling. 
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The numbers in the text refer to the street-plan in the book. 

Visitors reaching Hoorn by train , bus or car should start their 
walk at the Station (1), where there is ample parking-space for 
cars. Arriving by boat you can start your walk from the Har
bour Tower (11). 

Coming from the station keep to the right through the Public 
Gardens to the Veemarkt (Cattle Market), where on the right 
your attention is soon drawn by the North Church (2), built 
1441-1519. The sober interior is typical of a Dutch Protestant 
church of the period after the Reformation. In the church is 
17th century oak furniture , brass chandeliers, lecterns, baptis
tery-screen arches, etc. In the choir is a so-called "church for 
the poor". 

At the end of the Veemarkt turn left to St. Pietershof (3), 
dating back to 1617. The building, an old monastery, became 
an old people's home after the Reformation. There are beautiful 
17th century roofed galleries along the picturesque courtyard. 
From St. Pietershof turn left tot Munnickenveld, situated on 
a typically 17th century canal with two 17th century houses 
( 4). Next to them is an almshouse for elderly women, the 
Klaes Stapel' shofje, 1682. The portal to the almshouse, original
ly part of the farmer Latin School , was built in 1625. 

Across two narrow bridges to Koepoortsplein and from there 
turn right into Achterstraat, which has at nr. 2 the St. Sebas
tiaans Doelen (5) , the farmer meeting-place of the Hoorn Civic 
Guard . The portal was built in 1615. 

Return to Koepoortsplein and right along the old city rampart 
past the Maria Tower (6) , built in 1508, a medieval fort; on 
the other side of the street are two gates, giving access to the 
grounds of the Civic Guard: the St. Sebastiaan's and St. Joris' 
Gates (7). 

The route passes the aviary and continues along the city 
rampart of 1577 to the East Gate (8) of 1578. This is the only 
gate that is left of the original five town gates of Hoorn. 

At the East Gate right along Kleine Oost and over the draw
bridge to Grote Oost. On the left, at the corner of Grote Oost 
and Slapershaven are three splendid 17th century houses, the 
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so-called Bossu Houses (9), showing in the façade reliefs and 
poems referring to a naval battle, which was very important 
for the independence of the Netherlands. This battle, fought 
against the Spanish fleet under command of Count Bossu, took 
place off Hoorn in 1573 and could be seen from this very spot. 

About half-way down Grote Oost is the East Church (10), built 
about 1450. The new Renaissan<'?e front was completed in 1616. 

Leaving the church on left down Oosterkerksteeg and Malle
gomsteeg to Oude Doelenkade, along the water to the Hoofd
toren (11) - Harbour Tower -, 1532. This old fort was 
provided with its present belfry in 1651. 

Back along Veermanskade with its row of beautifully restored 
l l th century houses, across the bridge and left, through Wijde
brugsteeg back to Grote Oost, left again, and right is the 
stately Foreestenhuis in Louis XIV style, and on the left stately 
18th century houses. Soon "Red Stone" is reached. This is the 
centra! square of the city, with the West Frisian Museum (12) 
facing you with its exuberant Baroque façade of 1632. It shows 
lions holding the coats of arms of the seven cities of West
Friesland and northern North-Holland, besides the coats of 
arms of the Princes of Orange and of West-Friesland. The West 
Frisian Museum is the historica! museum of the city of Hoorn 
and of the whole of West-Friesland. 

Opposite the museum is the Waag (13), a weigh-house for 
cheese, built by the famous Amsterdam architect Hendrick de 
Keyser in 1609. In the centre of the square is the statue of 
Jan Pietersz. Coen, the founder of the farmer Netherlands 
East Indies. 

Down Kerkstraat left of the Waag to Kerkplein with St. Jans 
Gasthuis (14) - St. John's Hospita! -, a beautiful early Re
naissance building of 1563, naw used for exhibitons. At the 
back of the church there are two elegant 17th century gates: 
the gate of the ( demolished) building of the Admiralty (15), 
1607, and left the gate of the House for Elderly Wamen (16) , 
1610. Through this gate along a picturesque alley, left through 
another gate into Nieuwstraat. Here, where five streets meet, 
is the Town Hall (17), a magnificent example of the Dutch 
Renaissance, completed 1613. Inside is the Council Hall in 
elegant Louis XVI style. 

Down Nieuwsteeg adjacent to the Town Hall take the first 
turning to the right, Ramen, which is one of the many filled
in canals of Hoorn. This leads to St. Pietershof (3), again and 
straight on down Spoorstraat we carne to the Station (1) the 
starting-point of our walk. 
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Die Zahlen im folgenden Text verweisen auf den Stadtplan im 
Buch. 

Für Besucher, die mit dem Zug, mit dem Omnibus oder mit 
dem Auto nach Hoorn kommen, fängt der Rundgang beim 
Bahnhof (l) an, wo es gute Parkmöglichkeiten gibt. Besucht 
man Hoorn mit dem Schift, dann beginnt der Rundgang beim 
Hauptturm (11). 

Vom Bahnhof aus durchqueren wir die Anlagen bis zum Vee
markt (Viehmarkt) , wo rechts unser Bliek von der Nordkirche 
(2) angezogen wird. Die schlichte Ausstattung ist kennzeichnend 
für eine holländische reformierte Kirche. Wir bewundern das 
Holzwerk aus Natureiche und die alten Kupferarbeiten: Kerzen
leuchter, Lesepul te, Taufbecken und Gitterbogen. Im Chor be
findet sich eine sogenannte "Armenkirche" . 

Vom Viehmarkt biegen wir links ab zum St. Pietershof (3) von 
1617. Das Gebäude, ein altes Kloster, ist nach der Reformation 
ein Altersheim geworden. Rund urn einen pittoresken Innenhof 
befinden sich hübsche Bogengänge aus dem 17. Jahrhundert. 
Vom St. Pietershof nach links zur nahegelegenen Gracht das 
Murmickenveld, ein typisch holländischer Stadtgraben mit zwei 
Häusern aus dem 17. ]ahrhundert (4). Daneben liegt ein Da
menstift, das Klaes Stapel'shofje von 1682. Das Eingangtor zum 
Stift, das aus der ehemaligen lateinischen Schule stammt, ist 
von 1625. 

Über schmale Bri.icken erreichen wir den Kuhtorplatz (Koe
poortsplein) und gehen rechts zur Achterstraat 2, wo wir uns 
die Fassadenfragmente (1615) des alten Vereinshauses der 
Hoornschen Schützengilde, die St . Sebastiaan Doelen (5) an
sehen. 

Wir kehren zurück zum Koepoortsplein und folgen rechts dem 
alten Stadtwall. Links sehen wir den Marienturm (6) , einen 
mittelalterlichen Verteidigungsturm (1508) und rechts zwei 
kleine Tore, die St. Sebastiaan- und St. Joris Doelenpoortjes 
(7) , die Zugänge zu dem ehemaligen Schützenhof. 

Beim Vogelhaus überqueren wir die Strasse, folgen weiterhin 
dem Stadtwall und erreichen das Osttor (8) , das einzige er
haltene Tor der ehemals fünf Stadttore. 

Von dem Osttor nach rechts über die Kleine Oost und über die 
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Zugbrücke zur Grote Oost. Links an der Ecke Grote Oost/ 
Slapershaven sehen wir die drei bekannten "Bossuhäuser" (9). 
Reliefs und Gedichte an deren Giebel zeigen eine für den 
niederländischen Freiheitskampf wichtige Seeschlacht gegen die 
Spanier, angeführt vom Graf von Bossu. 

In der Mitte der Grote Oost steht die Ostkirche (10) von 1450 
mit einem 1616 erneuerten Renaissance-Giebel. 

Wir gehen rechts an der Kirche vorbei durch den Oosterkerk
steeg und den Mallegomsteeg zu der Oude Doelenkade und 
von da am Wasser entlang zum Hauptturm - Hoofdtoren -
(11), aus 1532. Dieser alte Verteidigungsturm bekam erst 1651 
den heutigen Glockenturm. 

Über die Veermanskade mit einer Reihe gut restaurierter 
Häuser aus dem 17. ]ahrhundert, dann nach links über die 
Brücke und durch den Wijdebrugsteeg kommen wir wieder zur 
Grote Oost. Hier biegen wir links ab. Wir sehen rechts das 
Foreestenhuis im Louis XIV-Stil und erreichen an vornehmen 
Häusern aus dem 18. ]ahrhundert vorbei den "Roten Stein". Hier 
ist der zentrale Platz der Stadt, an dem das Westfriesische 
Museum (12) liegt. Auf dem Barock-Giebel halten Löwen die 
Wappen der sieben Städte aus dem nördlichen Teil Nord-Hol
lands. Das Westfriesische Museum ist das historische Museum 
der Stadt Hoorn und seiner Umgebung. 

Dem Museum gegenüber ist die Waag (13), eine Käsewaage 
aus dem Jahr 1609, gebaut von Hendrick de Keyser. Mitten auf 
dem Platz befindet sich das Denkmal Jan Pieterssohn Coens, 
des Gründers der ehemaligen Kolonie Niederländisch-Indien. 

Durch die Kerkstraat an der linken Seite der Waage zum Kerk
plein mit dem St. Ja ns Gasthuis (14). In dem ehemaligen 
Krankenhaus aus der Früh-Renaissance (1563) werden heute 
Ausstellungen gezeigt. Hinter der Kirche zwei zierliche Törchen: 
das Tor des ( abgebrochenen) Admiralitätsgebäudes (15) von 
1607 und links das Tor des Frauenaltersheimes (16) von 1610. 
Wenn wir durch dieses Tor gehen kommen wir durch eine 
malerische Gasse, aus der wir nach links durch ein weiteres 
Tor in die Nieuwstraat kommen. Hier sehen wir das schöne 
Rathaus (17) mit seinem doppelten Treppengiebel aus dem 
Jahre 1613. Sehenswert ist auch der stilvolle Ratssaal von 1788. 

Wir folgen dem Nieuwsteeg neben dem Rathaus, biegen in die 
erste Strasse rechts ein und durch die Ramen (der Name er
innert an die früher hier ansässige Tuchindustrie) wieder zum 
St. Pietershof (3). Rechts am St. Pietershof vorbei erreichen wir 
durch die Spoorstraat den Bahnhof (1), von dem unser Rund
gang ausging. 
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Les numéros dans Ie texte correspondent à ceux du plan dans 
le guide. 

Les visiteurs qui arrivent à Hoorn en train, en car ou en voiture 
commenceront leur promenade à la Gare (1) ou il y a suffi
samment d'espace pour ranger des voitures. Arrivant en bateau, 
il est préférable de partir de la Tour du Port (11). 

De la gare tenir la droite et traverser Ie petit square vers Ie 
Veemarkt, à mi-chemin à droite se trouve l'Eglise du No rd 
(2) construite de 1441-1519. L'intérieur sobre est caractéristique 
pour Ie temple protestant hollandais d'après la Réformation. 
Le mobilier en chêne est du 17ème siècle, lustres en cuivre, 
pupitres, grilles du baptistère, etc. Dans Ie choeur une "église 
des pauvres" . 

Au bout du Veemarkt à gauche vers Ie St. Pietershof (3) de 
1617. Cet édifice, un ancien cloître, devint un hospice de vieil
lards après la Réformation. De belles galeries couvertes du 
17ème siècle contournent une cour intérieure pittoresque. 
Prendre à gauche du St. Pietershof vers Ie petit canal Mun
nicl~enveld, exemple caractéristique d'un canal hollandais du 
17ème siècle que longent deux maisons de la même epoque (4). 
A cöté un hospice pour femmes ägées, Ie Klaes Stapel'shofje de 
1682. La porte est de 1625 et vient de l'ancienne Ecole Latine. 

Par deux petits pants étroits jusqu'au Koepoortsplein, puis à 
droite vers la Achterstraat, au no 2 Ie St. Sebastiaans Doelen 
(5) jadis de lieu de rendez-vous de la corporation des arque
busiers de Hoorn. La petite porte date de 1615. 

Retourner au Koepoortsplein, puis à droite par les anciens 
remparts de la ville, par la Mariatoren (6) de 1508, tour forti
fiée du moyen-äge, en face deux petites partes qui donnent 
accès aux terrains des sociétés de tir: les partes Saint-Sébastien 
et Saint-Georges (7) . 

Près de la volière aller un peu vers la gauche, ensuite à droite 
par les remparts de 1577 vers la Porte de l'Est (8) de 15 78. 
Cc tte porte est la seule des cinq partes qui ait été conservée. 

A la Porte de l'Est prendre à droite, par Ie Kleine Oost et Je 
pontlevis jusqu 'au Grote Oost. A gauche, au coin du Grote Oost 
et du Slapershaven trois belles maisons du l 7ème siècle, 
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appelées Maisons de Bossu (9), à Ia façade des reliefs et des 
poèmes se rapportant à un important combat naval pour 
J'indépendance des Pays-Bas contre les Espagnols sous Ie com
mandement du comte de Bossu. Ce combat eut lieu à proximité 
de Hoorn en 1573 et on pouvait l'observer d'ici. 

A mi-chemin du Grote Oost se trouve l'Eglise de l'Est (10) 
de 1450, dont la façade a été complètement renouvelée en style 
Renaissance en 1616. A droite de cette église par Ia Oosterkerk
steeg et la Mallegomsteeg vers Ie Oude Doelenkade et de là 
longer !'eau jusqu'à la Hoofdtoren (11) - Tour du Port - de 
1532. Cette vieille tour fortifiée a reçu son clocher en 1651. 

Retourner par Ie Veermanskade avec sa belle rangée de maisons 
restaurées du 17ème siècle, passer Ie pont, à gauche et par la 
Wijdebrugsteeg retourner au Grote Oost. Ensuite à gauche vers 
la Rodesteen en passant à droite par !'imposante Foreestenhuis 
en style Lou is XIV et à gauche de belles maisons du 18ème 
siècle. La "Pierre Rouge" est Ia place centrale de Ia ville ot'.1 se 
trouve Ie Musée de la Frise Occidentale (12) avec sa façade 
d'un baroque éclatant de 1632. A cette façade, tenues par des 
lions, les armoiries des sept villes de Ia Frise occidentale et du 
nord de la Hollande Septentrionale et les armoiries des Princes 
d'Orange et de la Frise Occidentale. Le Westfries Museum est 
Ie Musée historique de Ia vi ll e de Hoorn et de ses environs. 

En face du Musée Ie Waag - Poids Public - (13) spéciale
ment pour Ie fromage, de 1609, construit par Ie grand architecte 
d'Amsterdam Hendrick de Keyser. Au milieu de la place la 
Statue de Jan Pietersz. Coen (1587-1629), Ie fondateur des 
lndes Néerlandaises, aujourd'hui l'Indonésie. 

A gauche du Poids Public par Ia Kerkstraat à la Kerkplein avec 
Ie St. Jans Gasthuis (14) - Höpital Saint-Jean - , un bel édi
fice de 1563, début Renaissance, employé actuellement comme 
salie d'exposi tions. Derrière l'église deux élégantes petites 
portes du 17ème siècle, celle de 1607 (15) était ·de l'Amirauté 
qui a été démolie, à gauche de celle-ci la porte de l' Hospice 
des vieilles Femmes de 1610 (16). Passer cette porte puis par 
une ruelle pittoresque, ensuite à gauche par une autre porte 
vers Ia Nieuwstraat. lei se trouve à un carrefour de cinq rues 
L' Hótel de Ville (17) de 1613 un exemple de la Renaissance hol
landaise. A l'intérieur belle salle du Conseil Louis XVI de 1788. 

A cöte de l'Hötel de Ville par la Nieuwsteeg, ensuite la pre
mière rue à droite et par Ie Ramen (un des canaux comblés de 
Hoorn) retourner au St. Pietershof (3). A droite du St. Pieters
hof on atteint par Ia Spoorstraat de nouveau la Gare (1), point 
de départ de la promenade. 
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HOOFDTOREN (1532} 

Zoals de Eiffeltoren het zinnebeeld is van Parijs, de Towerbridge 
van Londen en het Vrijheidsbeeld van New-York, zo is er geen 
bouwwerk dat zózeer zijn stempel op Hoorn heeft gedrukt als 
de grijze Hoofdtoren aan de Hoornse haven. 
De voormalige verdedigingstoren, die deel uitmaakte van de 
Middeleeuwse stadsommuring, dateert uit 1532. Het sierlijke 
klokketorentje werd er eerst in 1651 als bekroning op gezet. 

HARBOUR TOWER (1532} 

Just as the Eiffel Tower is symbolic of Paris, the Tower Bridge 
of London and the Statue of Liberty of New York, so there is 
no building that has left its mark so much upon Hoorn as 
the grey Harbour Tower on Hoorn harbour. This farmer fort, 
which is part of the medieval city walls, dates back to 1532. 
The elegant belfry was not put on until 1651. 

HAUPTTURM (1532} 

Wie Paris den Eiffelturm, London die Towerbridge und New 
York die Freiheitsstatue, so hat Hoorn sein Wahrzeichen in 
dem Hoofdtoren , dem grauen Hauptturm am Hafen. 
Der ehemalige Verteidigungsturm, der zur mittelalterlichen 
Stadtmauer gehörte, wurde im Jahre 1532 gebaut. Erst 1651 
wurde das zierliche Glockentürmchen aufgesetzt. 

LA TOUR DU PORT (1532} 

Si Paris a sa tour Eiffel , Londres son Towerbridge, New-York 
sa Statlle de la Liberté, Hoorn est avant tout caractérisé par 
!'imposante tour grise , la Tour du Port de 1532. 
Jadis tour de défense, elle faisait partie du mur médiéval 
qui entourait la ville . En 1651 seulement elle fut achevée par 
un élégant clocher. 
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SCHEEPSJONGENS VAN BONTEKOE 

Een van de bekende namen uit Hoorns verleden is die van 
schipper Willem I]sbrantsz. Bontekoe, die van 1618-1625 een 
avontuurlijke reis naar Indië ondernam, waarover in 1646 zijn 
nog altijd populaire "Journaal" verscheen. Op deze reis ge
ïnspireerd is het jongensboek van Johan Fabricius: "De scheeps
jongens van Bontekoe", waarin de scheepsjongens Padde, Hajo 
en Rolf een hoofdrol spelen. Het is dit drietal dat, door de 
beeldhouwer Jan van Druten in brons vereeuwigd, nu de wacht 
heeft betrokken op de walmuur naast de Hoofdtoren. 

THE CABIN BOYS OF BONTEKOE 

One of the famous names from the past of Hoorn is skipper 
Willem !Jsbrantsz. Bontekoe, who, in 1618-1625, undertook an 
adventurous voyage to the East Indies. Dealing with this 
voyage is his still popular "Journaal", published in 1646. 
lnspired by this voyage Johan Fabricius wrote his boys' book 
"The Cabin Boys of Bontekoe", in which the cabin boys Padde, 
Hajo and Rolf play a leading part. It is this trio, immortalized 
in bronze by the sculptor Jan van Druten, that has now mount
ed guard on the wal! next to the Harbour Tower. 

DIE SCHIFFSJUNGEN DES BONTEKOE 

Ein bekannter Sohn der Stadt Hoorn ist der Seefahrer Willem 
!Jsbrantssohn Bontekoe, der von 1618 bis 1625 eine aben
teuerliche Reise zu den indischen Insein unternahm. Im Jahre 
1646 erschien sein immer noch bekanntes Reisejournal. 
Durch diese Reise inspiriert schrieb Johan Fabricius das Jugend
buch "Die Schiffsjungen des Bontekoe", in welchem die Schiffs
jungen Padde, Hajo und Rolf die Hauptrolle spielen. Diese drei 
sitzen, von dem Bildhauer Jan van Druten in Bronze verewigt, 
auf der Mauer neben dem Hauptturm und schauen auf das 
Meer hinaus. 

LES MOUSSES DE BONTEKOE 

Un nom bien connu dans l'histoire de Hoorn est celui du marin 
Willem IJsbrantsz. Bontekoe qui, de 1618 à 1625, fit un voyage 
plein d'aventures aux Jndes. En 1646 il publia un journal racon
tant ses péripéties et qui est toujours populaire. 
Ce journal a inspiré Johan Fabricius à écrire un roman pour la 
jeunesse intitulé "Les mousses de Bontekoe", dans lequel les 
mousses Padde, Hajo et Rolf jouent les premiers röles. Ces 
trois personnages ont été immortalisés en bronzc par lc sculp
teur Jan van Druten et à présent ils ont !'air de monter la garde 
aux remparts près de la Tour du Port. 
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MUSEUM HUYS Ao. 1624 

[n de 18c eeuw zet het verval van Hoorn als handelsstad in. 
Gevolg hiervan is de afbraak, vooral aan de haven, van hele 
rijen van woonhuizen. Rest van een eertijds dichte bebouwing 
is het thans met nog een paar andere gebouwen aan de Binnen
luiendijk alleen staande Huys Ao. 1624. Een fraai intact ge
bleven en karakteristiek voorbeeld van een Hollandse koop
manswoning uit de Gouden Eeuw. De bewoners hebben dit huis 
met zijn zorgvuldig gerestaureerde interieur en unieke verzame
ling antiek als museum voor het publiek opengesteld (dinsdag, 
donderdag en zaterdag). 

MUSEUM HOUSE A.D. 1624 
In the 18th century the decline of Hoorn as a commercial city 
began, the consequence of which was the demolition of a great 
many dwelling-houses, especially those situated in the harbour 
quarter. What was Ieft of the original dense row of buildings 
is the House A.D. 1624, standing isolated on Binnenluiendijk, 
together with some other buildings. It is a splendidly preserved 
and characteristic example of a Dutch merchant's house of the 
Golden Age. The occupants have opened this house with its 
carefully restored interior and unique collection of antiques as 
a museum to the public. (Tuesdays, Thursdays and Saturdays) . 

MUSEUM, HAUS A.D. 1624 
Im 18. Jahrhundert verfiel Hoorn als Handelsstadt. Das führte 
zum Abbruch vieler Wohnhäuser, besonders im Hafenviertel. 
Ein Rest der früher dichten Bebauung ist das Huys A.D. 1624, 
am Binnenluiendijk. Dieses guterhaltene Haus ist ein charakte
ristisches Beispiel einer holländischen Kaufmannswohnung aus 
dem "Goldenen (17.) Jahrhundert". Die Bewohner haben das 
Haus mit seiner sorgfältig restaurierten Inneneinrichtung und 
einmaligen Antiquitätensammlung als Museum dem Publikum 
zugänglich gemacht. (Dienstag, Donnerstag und Samstag). 

MAISON MUSEE DE 1624 
La décadence de Hoorn comme ville marchande commença au 
début du 18ème siècle. Dès cette époque de nombreuses mai
sons furent démolies surtout dans Ie quartier du port et 
actuellement il n'en reste plus qu 'une seule isolée, Ie Museum 
Huys de 1624 et quelques autres bätiments à la Binnenluiendijk. 
La Maison Musée, restée superbement intacte, est un exemple 
caractéristique d'une habitation de marchands hollandais au 
Siècle d'Or. L'intérieur en a été soigneusement restauré et 
comprend une belle collection de meubles et objets anciens. 
Cette maison est ouverte au public par les habitants actuels 
comme musée (mardi, jeudi et samedi). 
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BOSSUHUIZEN 

Op 10 oktober 1573 werd op de reede van Hoorn de Slag op 
de Zuiderzee geleverd, waarin de Spaanse vloot onder aan
voe ring van Maximiliaan de Hennin, Graaf van Bossu, cioor 
de Watergeuzen werd verslagen. Bossu werd daarbij gevangen 
genomen en in Hoorn opgesloten. 
Deze voor het verdere verloop va n de Tachtigjarige Oorlog 
beslissende zeeslag is door middel van reliëfs en gedichten 
vereeuwigd in de gevels van een drietal 17e-eeuwse huizen, de 
Bossuhuizen, aan de Slapershaven. Van deze plek moet men de 
zeeslag hebben kunnen zien. 

BOSSU HOUSES 

On lOth October 1573 the battle of the Zuidersee was fought 
off Hoorn, in which the Spanish fleet under the command of 
Maximiliaan de Hennin, Count of Bossu, was defeated by the 
"Beggars of the Sea". Bossu was captured and confined in Hoorn. 
This naval ba ttle, which was decisive for the further develop
ment of the Eighty Years' War, was immortalised by means of 
reliefs and poems on the fronts of three l 7th century houses, 
the Bossu Houses, in Slapershaven. It is said that from this 
spot the naval battle could be seen. 

BOSSUHAUSER 

Am 10. Oktober 1573 wurde in den Gewässern vor Hoorn die 
Schlacht in der Zuidersee geschlagen, in welcher die spanische 
Flotte, angeführt von Maximilian de Hennin, Graf von Bossu 
durch die Wassergeusen besiegt wurde. Bossu wurde gefangen 
genommen und in Hoorn eingeschlossen. Diese für den wei
teren Verlauf der spanischen Erbfolgekriege entscheidende See
schlacht ist in Reliefs und Gedichten auf den Giebeln dreier 
Häuser aus dem 17. Jahrhundert verewigt, auf den Bossu
häuser am Slapershaven. Von hier aus muss man die Schlacht 
gesehen haben können. 

MAISONS DE BOSSU 

Le 10 octobre 1573 eut lieu dans la rade de Hoorn Ie fameux 
Combat Naval de la Zuiderzee; sous Ie commandement de Maxi
milien de Hennin , comte de Bossu, la flotte espagnole fut 
détruite par les " Gueux de mer" et Ie comte de Bossu empri
sonné à Hoorn. 
Ce combat marqua un tournant décisif dans la Guerre de 
quatre-vingts ans, il est commémoré par des reliefs et des 
poèmes sur les façades de trois maisons du 17ème siècle 
appelées les " maisons de Bossu" qui se trouvent au Slapers
haven. De eet endroit on put observer Ie combat. 
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OOSTERPOORT 

De in 1578 gebouwde Oosterpoort is de enig overgeblevene 
van de vijf stadspoorten die Hoorn oorspronkelijk heeft gekend 
(zie ook de tekening op de binnenkant van de voor-omslag). 
Op de foto afgebeeld is de gevel (gedeeltelijk) aan de stadszijde, 
die o.m. in het midden het geschilderde wapen van de lands
heer, de Spaanse koning Philips Tl vertoont. De poort vormt een 
fraai voorbeeld van renaissancistische vestingbouwkunde uit 
de tweede helft van de 16e eeuw. 

EAST GATE 

The East Gate, built in 1578, is the only ga te left over of the 
five city gates that Hoorn originally possessed (see the drawing 
on the inside of front cover). Shown in the picture is the front 
(partly) on the side of the city, representing among other 
things in the centre the painted coat of arms of the sovereign, 
the Spanish King Philip II. The gate is a beautiful example of 
the Renaissance art of fortification in the second half of the 
16th century. 

OSTIOR 

Das 15 78 gebaute Osttor ist das einzig erhaltene Tor der fünf 
Stadttore, die Hoorn ursprünglich hatte (siehe auch die Zeich
nung auf der Innenseite des Umschlages). Auf dem Foto ist der 
Giebel an der Stadtseite abgebi ldet (teilweise) und es zeigt u.a. 
das gemalte Wappen des Landsherren, des spanischen Königs 
Philipp Tl. Das Tor ist ein schönes Beispiel der Renaissance
Festungsbauten aus der zweiren Hälfte des 16. Jahrhunderts. 

PORTE DE L'EST 

Jadis les portes de la ville de Hoorn étaient au nombre de 
cinq, la seule qui ait été conservée est la Porte de l'Est de 1578 
(voir dessin au c6té intérieur de la couverture) . 
Sur la photo on voit une partie de la façade du c6té de la ville, 
au milieu les armoiries du souverain, Ie roi Philippe Il 
d 'Espagne. Cette porte est un bon exemple de l'architecture de 
fortifications style Renaissance de la deuxième moitié du 16ème 
siècle. 
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RODESTEEN MET WESTFRIES MUSEUM 

Hoorns centrale plein de Rodesteen met het standbeeld van 
Jan Pietersz. Coen en de uit 1632 daterende gevel van het West
fries Museum. Het gebouw diende tot 1795 als vergaderplaats 
van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noor
derkwartier. De door leeuwen vastgehouden wapens van de 
zeven steden van dit gebied, alsmede het Oranjewapen en dat 
van West-Friesland (onder de vlag) sieren verder de gevel. Het 
Westfries Museum is het historische museum van de stad 
Hoorn en het regionale museum van West-Friesland. 

"RED STONE" WITH WEST FRISIAN MUSEUM 

"Red Stone" is Hoorn's centra! square, showing the statue of Jan 
Pietersz. Coen and the front of the West Frisian Museum. Up 
to 1795 the building was the meeting-place of the delegates of 
West-Friesland and the Northern Quarter of North -Holland. 
The façade is adorned by lions J10lding the coats of arms of the 
seven towns of this area, as well as the coats of arms of the 
House of Orange and of West-Friesland (under the flag). The 
West Frisian Museum is the historica! museum of the city of 
Hoorn and the regional museum of West-Friesland. 

" ROTER STEIN" MIT WESTFRIESISCHEM MUSEUM 

Hoorns zentrales Platz ist der "Rote Stein" mit dem Denkmal 
Jan Pieterssohn Coens und dem 1632 gebauten Westfriesischen 
Museum. Dieses Gebäude wurde bis 1795 von den Abgeord
neten Westfrieslands als Versammlungsort benutzt. Die durch 
Löwen gehaltenen Wappen der sieben Städte dieses Gebietes 
sowie die Wappen der Oranier und West-Frieslands schmücken 
den Giebel. Das Westfriesische Museum ist das historische 
Museum der Stadt Hoorn und das regionale Museum West
Frieslands. 

" PIERRE ROUGE" ET LE MUSEE DE LA FRISE OCCIDENTALE 

La place centrale de Hoorn "Pierre Rouge" avec la statue de Jan 
Pietersz. Coen et la façade du "Westfries Museum" qui date de 
1632. Jusqu 'en 1795 eet édifice servait aux assemblées des 
conseillers délégués de la Frise Occidentale et du "Noorder
kwartier" (Quartier du Nord). La façade est ornée des armoi
ries, tenues par des lions, des sept villes de cette région , des 
armoiries de la familie d'Orange et de la Frise Occidentale (sous 
Ie drapeau). Le Musée de la Frise Occidentale est Je musée 
historique de la ville de Hoorn et Ie musée régional de la Frise 
Occidentale. 
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HEK WESTF RIES MUSEUM 

Een spectaculair voorbeeld van vroeg-18e-eeuwse Nederlandse 
smeedkunst wordt gevormd door het fraaie hek dat toegang 
geeft tot het kleine voorpleintje van het Westfries Museum. 
Het kwam in 1729 in de plaats va n een 17e-eeuws bakstenen 
muurtje met poort, dat oorspronkelijk de afscheidi ng met de 
Rodesteen vormde. 
Een bijzonderheid van dit zwierige hek in late Lodewijk XIV
stijl is verder nog, dat het aan weerszijden en aan de bovenkant 
van het midden-hek in vergulde gesmede lettertjes volledig is 
gedateerd en gesigneerd: ]. Uljé - 1729 - Fecit. 

GATE OF THE WEST FRISIAN MUSEUM 

A spectaculair example of early 18th century Dutch wrought 
ironwork is the magnificent gate giving access to the small 
foreco urt of the West Frisian Museum. In 1729 it replaced a 
lïth century brick wal! with a gate which originally was the 
dividing-wall between the museum and "Red Stone" . A special 
feature of this beautiful gate in late Louis XIV style is the tact 
that it is fully dated and signed in small guilt forged letters: 
]. Uljé - 1729 - Fecit. 

DAS GITTER DES WESTFRIESISCHE MUSEUMS 

Ein Beispiel der niederländischen Schmiedekunst aus der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts ist das schöne Gitter des Wcst
friesisc hen Museums. 1729 kam es an die Stelle einer Stein
mauer mit Tor, die ursprünglich das Grundstück zum "Roten 
Ste in " hin begrenzte. 
Ei ne Besonderheit dieses schwun gvo llen Gitters im späten Stil 
Ludwigs des XIV ist, dass es an beiden Seiten der Oberkante 
des Mittelstücks mit vergoldeten, geschmiedeten Buch staben 
vollständig datiert und gezeichnet ist: ]. Uljé - 1729 - Fecit. 

GRILLE DU MUSEE DE LA FRISE OCCIDENTALE 

La belle grill e du Musée qui donne accès à un e petite cour 
intérieure est un bon exemple de la ferro nnerie d'art du 18ème 
siècle. Ell e remplaça en 1729 un mur en briques avec porte du 
17ème siècle. 
Une particularité de cette élégante grille style Louis XIV est 
qu 'ell e est complétement datée et signée: ]. Uljé - 1729 - Fecit 
en lettres forgées et dorées de chaq ue cóté et au dessus de la 
grill e een trale. 
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STIJLKAMER WESTFRIES MUSEUM 

Achttiende-eeuwse stijlkamer uit het Westfries Museum met 
geschilderd behang dat is vervaardigd door een Hoornse be
hangselfabriek die van 1777-1826 in de stad gevestigd is ge
weest. De kostuums dateren uit de Biedermeiertijd. 

PERIOD ROOM OF THE WEST FRISIAN MUSEUM 

The 18th century period room in the West Frisian Museum has 
painted tapestry made by a Hoorn tapestry factory, which 
was established in the city Erom 1777 to 1826. The costumes 
date Erom the Biedermeier Period. 

STILZIMMER IM WESTFRIESISCHEN MUSEUM 

Ein Stilzimmer aus dem 18. Jahrhundert mit bemalten Tapeten, 
angefertigt von einer Tapetenfabrik, die sich von 1777 bis 1826 
in Hoorn ni edergelassen hatte. Die Kostüme datieren aus der 
Biedermeierzeit. 

' ' , 
PIECE MODELE AU MUSEE DE LA FRISE OCCIDENTALE 

Pièce modèle du dix-huitième siècle avec tapisserie peinte 
tissée par une fabrique de tapisseries établie à Hoorn de 
1777-1826. 
Les costumes sont de !'époque Biedermeier. 
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INTERIEUR WESTFRIES MUSEUM 

Zeventiende-eeuws interieur uit het Westfries Museum. De 
schouw op de achtergrond is afkomstig uit de Hoofdtoren (zie 
pag. 24/25), waar zij dienst deed in de Bewindhebberskamer 
van de zich op de walvisvaart toeleggende Compagnie van 
Spitsbergen (1614-1642). 
Het Westf l'i es Museum is geopend: van 1 april-1 oktober: werk
dagen 10-17 uu", zondags 12-17 uul'; van 1 oktober-1 april: werk
dagen 10-12 uur en 14-17 uur. ln oktober en maart: zondags 14-17 
uul' . Toegangsprijs: volwassenen f 1,-, kinderen f 0,50. 

INTERIOR OF THE WEST FRISIA MUSEUM 

The interior dates from the 17th century. The fireplace in the 
background was originally part of the Harbour Tower (see 
pp. 24/25), where it served its purpose in the Manager's Room 
of the Whaling Company of Spitsbergen (1614-1642). 
The West Frisian Museum is open: lst April-lst October: weekdays 
10-17, Sundays 12-lï; lst October-lst April: weekdays 10-12 and 
14-17. In Octobe" and Ma"ch: Sundays 14-17. Admission: adu lts 
f 1,- , children f 0,50. 

INNENEINRICHTUNG IM WESTFRIESISCHEN MUSEUM 

Inneneinrichtung aus dem 17. Jahrhundert im Westfriesischen 
Museum. Der Kamin im Hintergrund stammt aus dem Haupt
turm (siehe Seite 24/25), und zwar aus dem Verwaltungszimmer 
der den Walfang betreibenden Compagnie von Spitsbergen 
(1614-1642). 

Das Westf"iesische Museum ist geöffnet: vom 1. Ap"il bis 1. Oktober 
werktags 10-17 Uhr, sonntags 12-17 Uhr; vom 1. Oktober bis 1. 
Ap"il wel'ktags 10-12 Uhr und 14-17 Uhr; im Oktober und März: 
sonntags 14-17 Uhr. Eintrittsp"eis: Erwachsene Hfl. 1,-, Kinder 
Hfl. 0,50. 

' ' 
INTERIEUR MUSEE DE LA FRISE OCCIDENTALE 

In téricur du dix-septième siècle. 
Au fond cheminée originaire de la Tour du Port (voir pages 
24/25) ou elle se trouvait dans Ie Bureau Administratif de la 
Compagnie de Spitsbergen (1614-1642) qui s'occupait spéciale
ment de la pêche aux baleines. 
Le Musée est ouvel't: du ler avril - ler octobrë: en semaine de 
10-17 h" le dimanche de 12-17 h. ; du ler octobre a-u ler avril en 
semaine de 10-12 et de 14-17 h. En octob re et en mal's le dimanche 
de 14-17 h. Entrée: adultes f 1, - ; enfants f 0,50. 
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DE WAAG 

De Hoornse (kaas)Waag aan de Rodesteen werd in 1609 ge
bouwd door de beroemde Amsterdamse bouwmeester Hendrick 
de Keijser. 
Midden op het plein staat het standbeeld van Jan Pietersz. 
Coen, vervaardigd door prof. F. Leenhoff en onthuld op 30 mei 
1893. 
Jan Pietersz. Coen (1587-1629) was de in Hoorn geboren 
stichter van Batavia en van het voormalige Nederlandse over
zeese rijk. 

WEIGH HOUSE 

Hoorn's Weigh House (for cheese) in "Red Stone" was built in 
1609 by the famous Amsterdam architect Hendrick de Keyser. 
In the centre of the square is the statue of Jan Pietersz. Coen, 
made by Professor Leenhoff, unveiled 30th May 1893. Jan 
Pietersz. Coen (15 87-1629) , bom in Hoorn, was the founder of 
Batavia (Djakarta) and of the former Dutch overseas Empire. 

DIE WAAGE 

Die (Käse)Waage von Hoorn am "Roten Stein" wurde 1609 
von dem berühmten Amsterdamer Baumeister Hendrick de 
Keyser gebaut. Mitten auf dem Platz steht das Denkmal Jan 
Pieterssohn Coens, von Prof. F. Leenhoff, enthüllt am 30. Mai 
1893. Jan Pieterssohn Coen (1587-1629) war der in Hoorn ge
borene Gründer der Stadt Batavia (Djakarta) und der ehemaii
gen Kolonie Niederländisch Indien, heute Indonesien. 

POIDS PUBLIC 

Le Poids Public pour Ie fromage de Hoorn à la "Pierre Rouge" a 
été construit en 1609 par Ie céièbre architecte d'Amsterc!am 
Hendrick de Keyser. 
Au milieu de la place Ie monument de Jan Pietersz. Coen par 
Ie prof. F. Leenhoff, inauguré Ie 30 mai 1893. 
Jan Pietersz. Coen (1587-1629) naquit à Hoorn et fut Ie fonda
teur de Batavia et des anciennes possessions néerlandaises 
d'outre-mer. 
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OUD-HOLLANDSE MARKT 

Een van de zomerse attracties van Hoorn is de op de woens
dagen in juni tot en met augustus op de Rodesteen en aan
grenzende straten gehouden Oud-Hollandse Markt.*) 
Op de Rod esteen , gegroepeerd om het standbeeld van J. Pz. 
Coen, kan men dan een aantal oude ambach ten in bedrijf zien, 
zoals deze oude visser die bezig is met een uitstervend beroep: 
het maken (boeten) van een visnet. 
*) Voor nadere inlichtingen: VVV- INFORMATION-HOORN, Gouw 18, 

Hoorn , tel. (02290) - 79 18. 

OLD DUTCH MARKET 

One of the attractions of Hoorn in summertime is the Old 
Dutch Market*), held on Wednesdays in June, July and August 
in "Red Stone" and adjoining streets. In "Red Stone", grouped 
round the statue of J. P. Coen, there are a number of ancient 
trades in operation , such as this old fisherman , who is busy 
pursuing a timeless craft: mending a fishingnet. 

*) For further information apply to: VVV-INFORMATION-HOORN, 
18 Gouw, Hoorn, phone (02290) - 7918. 

ALT-HOLLANDISCHER MARKT 

Im Sommer ist einer der Anzieh ungspunkte Hoorns der alt
holländische Markt,*) der jeden Mittwoch in den Monaten Juni, 
Juli und August auf dem "Roten Stein" und in den angrenzen
den Strassen gehalten wird. 
Rund urn das Denkmal des Jan P. Coen wird die Ausübung 
alter Berufe gezeigt, wie durch diesen alten Fischer ein aus
sterbendes Handwerk, das Flicken von Fischnetzen. 
*) Nähere Auskünfte durch: VVV-INFORMATION-HOORN, Gouw 18, 

Hoorn, Tel. (02290) - 79 18. 

MARCHE "VIEILLE HOLLANDE" 

Une des attractions d'été de Hoorn est Ie marché "Vieill e Hol
lande"*) chaque mercredi pendant les mois de juin, de juillet 
et d'août à la "Pierre Rouge" et rues avoisinantes. 
Autour du monument J. Pz. Coen on peut voir par exemple 
quelques vieux métiers en action, e.a. un vieux pêcheur faisant 
des filets de pêche à la main , un métier en voie de disparition . 
·) Pour renseignements complémentaires s'adresser au VVV-INFOR-

MATION- HOORN , Gouw 18, Hoorn, tél. 02290 - 79 18. 
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OUD-HOLLANDSE MARKT 

Naast de oude beroepen biedt de Hoornse Oud-Hollandse 
Markt verder een interessant folkloristisch schouwspel. Niet 
alleen door het optreden van verschillende (voor een deel West
friese) dansgroepen in klederdracht, maar tevens door de (zij 
het soms wat vrije) Oudhollandse kostumering van de deel
nemende kooplieden, ambachtslieden en vooral de vele kinderen. 
Op de foto een zo uit de Gouden Eeuw weggelopen groepje, 
dat intussen niet zwaar schijnt te tillen aan het anachronis
tische karakter van hun 20-ste eeuwse ijslolly's ... 

OLD DUTCH MARKET 

Besides the ancient trades, Hoorn's Old Dutch Market offers 
another folkloristic spectacle. Not only do the various (partly 
West Frisian) dance-groups appear in folkdress, but also the 
(sometimes freely adapted) Old Dutch costumes are worn by 
the participating merchants, artisans and especially the great 
number of children. 
The photograph shows a group which could have walked out 
of the Golden Age. They do not seem to be bothered too much 
by the anachronistic character of the 20th century ice-lollies ... 

ALT-HOLLANDISCHER MARKT 

Neben früheren Berufen zeigt der alt-holländische Markt in 
Hoorn interessante Folklore, nicht nur durch das Auftreten 
der westfriesischen Tanzgruppen, sondern auch durch die -
wenn auch nicht ganz stilechte - altholländische Kostümierung 
der Kaufleute, Handwerker und Kinder. Auf dem Foto eine 
Gruppe aus dem goldenen Jahrhundert Hollands, die unbe
fangen ein Eis aus dem 20. Jahrhundert leekt. 

MARCHE "VIEILLE HOLLANDE" 

En dehors des vieux métiers ce marché offre un intéressant 
spectacle folklorique. Non seulement par les danses folklori
ques qui y sont représentées (la plupart de la Frise Occiden
tale) en costume régional, mais aussi par les vieux costumes 
(parfois un peu fantaisistes il est vrai) des participants: les 
marchands, les artisans, et surtout les enfants. La photo 
représente un petit groupe qui semble s'être échappé du 
Siècle d'Or mais quine dédaigne guère les glaces d'aujourd'hui! 
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OORDERKERK 

De oudste kerk van Hoorn is de van 1441-1519 gebouwde 
Maria- of oorderkerk. 
Een driebeukige hallekerk met enkelvoudig koor die vooral 
inwendig een karakteristiek voorbeeld vormt van de in hun 
blanke soberheid strenge Calvinistische kerken van het Holland
van-na-de-Hervorming. De Hoornse oorderkerk heeft menig
maal tot onderwerp gediend voor de bekende 19e-eeuwse 
kerkschilder Johannes Bosboom (1817-1891). 

NORTH CHURCH 

The oldest church in Hoorn is the Maria Church or North 
Church, built 1441-1519. It has three naves with a simple 
choir; the inside especially is a characteristic example of the 
post-Reformation rigidly-Calvinist churches, shown in their 
white simplicity. Hoorn's North Church has often served as 
a subject for the well-known 19th century church painter 
Johannes Bosboom (1817-1891). 

NORDKIRCHE 

Die älteste Kirche in Hoorn ist die von 1141 bis 1519 erbaute 
Marien- oder Nordkirche. Eine dreischiffige Hallenkirche mit 
einfachem Chor, die vor allem innen charakteristisch für die 
Schmucklosigkeit der calvinistischen Kirchen im nachreforma
torischen Holland ist. Der bekannte Kirchenmaler Johannes 
Bosboom (1817· 1891) hat die Nordkirche mehrmals dargestellt. 

EGLISE DU NORD 

La plus vieille église de Hoorn est l'Eglise Sainte-Marie ou 
Eglise du Nord 1441-1519. Cette église à trois nefs avec choeur 
simple <lont l'intérieur est d'une sobriété blanche forme un 
exemple caractéristique de la sévérité des églises calvinistes en 
Hollande après Ja Réformation. 
L'Eglise du Nord a souvent servi d'exemple au peintre d'églises 
Johannes Bosboom (1871-1891). 
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"LAPPENDAG" 

Op de zaterdag voorafgaand aan de tweede maandag in augus
tus vangt naar oud gebruik de Hoornse kermis aan. Op de 
laatste dag van deze kermis, de derde maandag van augustus, 
wordt in Hoorn de in geheel West-Friesland populaire "Lappen
dag" gehouden. Een voornamelijk in textiel gespecialiseerde 
goederenmarkt die duizenden kopers -en wel in de eerste 
plaa ts koopsters- uit de wijde omtrek naar Hoorn trekt. Van 
de overstelpende drukte aan de vele honderden over de gehele 
binnenstad verspreide kraampjes geeft de foto van het Grote 
Noord enig beeld. 

"REMNANTDAY" 

In accordance with an ancient custom the annual fair in Hoorn 
starts on the Saturday preceding the second Monday in August. 
On the last day of this fair, the third Monday in August, 
"Lappendag" is held in Hoorn, which is populair all over 
West-Friesland. It is a market which specializes in textiles and· 
attracts thousands of (mainly female) purchasers from far and 
near. The picture of Grote Noord gives an idea of the enor
mous crowds moving among the great number of booths 
scattered all over the shopping area. 

"LAPPENTAG" 

Nach altem Brauch beginnt die Kirmes in Hoorn am Samstag 
vor dem zweiten Montag im August. Am letzten Tag dieser 
Kirmes, dem dritten Montag im August, wird der in ganz 
West-Friesland populäre Lappentag gehalten. Dieser haupt
sächlich auf Textilien spezialisierte Markt zieht tausende Kauf
lustige aus Hoorn und Umgebung an. Von dem überwältigenden 
Gedränge an den vielen hundert Kaufständen gibt das Foto der 
Grote Noord einen kleinen Eindruck. 

"JOUR DES CHIFFONS" 

Selon une ancienne coutume la Kermesse de Hoorn commence 
Ie samedi précédant Ie deuxième lundi d'août. Le dernier jour 
de cette Kermesse, Ie troisième lundi d'août, est appelé ,,Ie 
Jour des chiffons" qui est célèbre dans toute la Frise Occiden
tale. On y trouve surtout des produits textiles qui attirent des 
milliers d'acheteurs - et bien entendu en premier lieu des 
acheteuses! - venant de tous les coins de la région. Cette 
photo du Grote Noord donne une image de l'énorme cohue qui 
se presse autour des centaines d'échoppes éparpillées dans tout 
Ie een tre de la ville. 
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STERFLATS 

Vlak achter de Westerdijk, waar vroeger de Alkmaarder trek
vaart liep, steken thans enkele Sterflats (zo genoemd naar de 
stervormige plattegrond) boven de dijk uit. Behalve een ideale 
zonligging bieden deze ruime woningen ook een schitterend 
uitzicht over het tot een mooie baai gevormde Hoornse Hop en 
het silhouet van Hoorn met in de zomermaanden op het water 
een levendig verkeer van zeil- en motorjachten naar en vanuit 
de haven. 

STARFLATS 

Close behind Westerdijk, where in former days ran the Alkmaar 
Ship Canal , there are now some Starflats (called like that be
cause of the star-shaped groundplan) rising above the dike . 
Besides an ideal sunny situation these spacious dwellings offer 
a magnificent view of the beautiful bay, called Hoornse Hop, 
and the skyline of Hoorn. In summer this bay shows a lively 
traffic of sailing-yachts and pleasure boats, moving to and 
from Hoorn harbour. 

STERNWOHNHAUSER 

Hinter dem Westerdijk, wo früher der Alkmaarer Kanal lag, 
ragen jetzt einige Sternwohnhäuser, bezeichnet nach dem stern
förmigen Grundriss, über den Deich hinaus. Ausser einer sonni
gen Lage bieten die Wohn ungen eine wunderbare Aussicht auf 
die Silhouette Hoorns und die Bucht des Hoornse Hop, im 
Sommer belebt durch Segel- und Motorjachten. 

IMMEUBLES EN ETOILE 

Immédiatement derrière la Westerdijk ot'.1 passait jadis Ie Canal 
d'Alkmaar on voit dépasser actuellement des immeubles à 
appartements construits en forme d'étoile. Bien exposé au 
soleil ces larges appartements offrent une vue splendide sur 
la baie de Hoorn (Hoornse Hop) et la silhouette de la ville. 
En été Ie port est animé d'un va et vient continu de bateaux à 
voiles et à moteur. 
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SCHOUWBURG EN CONCERTZAAL "HET PARK" 

De Schouwburg en Concertzaal "Het Park"*) aan de Westerdijk 
is eind 1969 voor bespeling door beroeps- en amateurgezel
schappen in gebruik genomen. Met een accommodatie van een 
zaal-met-balkon voor 700 bezoekers, een toneel van 21 m 
breed, 11 m diep en 17. 5 m hoog, een grote zaal en kleinere 
zalen, foyers en het Hopmeerrestaurant met uniek uitzicht op de 
zee, is het complex al spoedig uitgegroeid tot een cultureel 
centrum voor de hele Hoornse gemeenschap en West-Friesland. 
*) Voor nadere inlichtingen: VVV-INFORMATION-HOORN, Gouw 18, 

Hoorn, tel. {02290) - 79 18. 

THEATRE AND CONCERT HALL "HET PARK" 

Late in 1969 the Theatre and Concert Hall "Het Park"*) (in 
Westerdijk) was put into use for the benefit of professional and 
amateur companies. The auditorium and gallery of the building 
can accommodate 700 people, the stage is 21 m. wide, 11 m. 
deep and 17.5 m. high. There is one big hall and some smaller 
ones, foyers and a restaurant (called Hopmeer Restaurant) 
providing a unique view of the lake. The complex soon develop
ed into a cultural centre for the whole of Hoorn's population 
and West-Friesland. 
*) For further information apply to VVV-INFORMATION-HOORN, 

18 Gouw, Hoorn, phone (02290) - 79 18. 

THEATER- UND KONZERTSAAL "HET PARK" 

Der Theater- und Konzertsaal "Het Park"*) am Westerdijk 
wird seit Ende des Jahres 1969 von Berufs- und Amateur
künstler benutzt. Das Theatergebäude, das ausser dem Theater
saal für 700 Besucher mehrere grosse und kleine Säle sowie 
ein Restaurant mit Bliek auf das Meer besitzt, entwickelte 
sich schnell zum kulturellen Zentrum für Hoorn und Umgebung. 
*) Nähere Auskünfte durch: VVV-INFORMATION-HOORN, Gouw 18. 

Hoorn, Tel. (02290) - 79 18. 

THEATRE ET SALLE DE CONCERTS DU PARC 

Le Théatre et la Salie de Concert "Le Pare"*) à la Westerdijk 
existent depuis 1969 et sont mis à la disposition de groupes 
professionnels et d'amateurs. La salie avec balcon peut accueillir 
700 spectateurs, la scène a 21 m. de large, sa profondeur est 
de 11 m. et sa hauteur de 17.5 m. Une grande et quelques 
petites salles, des foyers et un restaurant avec une vue unique 
sur la mer ont rapidement fait de cette institution un centre 
culture! très apprécié des habitants de Hoorn et d'une bonne 
partie de la Frise Occidentale. 
•) Pour renseignements complémentaires s'adresser au VVV-INFOR

MATION-HOORN, Gouw 18, Hoorn, tel. 02290 - 79 18. 
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OVERDEKT ZWEMBAD 

aast een museum en een cultureel centrum beschikt Hoorn 
tevens over twee moderne sportaccommodaties in de vorm 
van een overdekt zwembad en een sporthal*), met elkaar ver
bonden door een café-restaurant. Van het aan de Vredehofstraat 
in Hoorn-Noord gelegen complex heeft het zwembad een 
wedstrijdbassin van 25 x 13 meter met vijf wedstrijdbanen en 
een instructiebassin van 16 x 8 meter. 
•) Voor nadere inlichtingen: VVV-INFORMATION-HOOR , Gouw 18, 

Hoorn, te l. {02290) - 79 18 of (tel. zwembad) 77 27. 

INDOOR SWIMMING-POOL 

In addition to a museum and a cultural centre Hoorn has two 
modern sporting facilities in the shape of an indoor swimming
pool and a sports hall*) at its disposal, linked up by a café
restaurant. The swimming-pool, situa ted in Vredehofstraat in 
northern Hoorn has a pool suitable for contests; it measures 
25 x 13 metres and has five lanes. The training-pool measures 
16 x 8 metres. 
•) For f urther information apply to V\1\1-INFORMATION-HOORN , 

18 Gouiv, Hoorn, phone {02290) - 79 18 or {phone swimming-pool) 
77 27. 

HALLEN BAD 

Neben einem Museum und einem Kulturzentrum besitzt Hoorn 
auch ein Hallenbad und eine Sporthalle*), miteinander ver
bunden durch ein Restaurant. Das Hallenbad an der Vredehof
straat in Hoorn-Nord hat ein Wettkampfbecken (25 x 13 m.) 
mit fünf Bahnen und ein Lehrbecken (16 x 8 m.) 
*) Nähere Auskünfte durch: VVV-INFORMATION-HOORN, Gouw 18, 

Hoorn, Tel. {02290) - 79 18 ader Schwimmbad, Tel. {02290) - 77 27. 

PISCINE COUVERTE 

En dehors d'un Musée et d'un Centre Culture!, Hoorn dispose 
également de deux centres modernes pour les activités spor
tives: un hall et un e piscine co uverte*), reliés par un café
restaurant. 
Ce complex situé dans le nord de la ville dans la Vredehofstraat 
est pourvu d\m bassin de compétitions de 25 x 13 m. avec cinq 
pistes et un bassin d'instruction de 16 x 8 m. 
•) Pour renseignements complémentaires: VVV-lNFORMATION

HOORN, Gouw 18, Hoorn, tél. (02290) - 79 18 ou {tél. piscine) 
77 27. 
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LAGERE TECHNISCHE SCHOOL (Joh. Poststraat) 

De bevordering van de industrialisatie en de uitbreiding van 
het technisch onderwijs gaan in Hoorn hand in hand. Dat een 
betrekkelijk kleine stad als Hoorn twee Lagere Technische 
Scholen en een Middelbaar Technische School telt, vindt zijn 
oorzaak in het feit dat de stad in meer dan één opzicht als 
centrum fungeert voor het omliggende Westfriese gebied. 

LOWER GRADE TECHNICAL SCHOOL (Joh. Poststreet) 

The promotion of industrialisation and the development of 
technica! education go hand in hand in Hoorn. That a com
paratively small city like Hoorn has two Lower Grade Technica! 
Schools and one Secondary Technica! School is due to the fact 
that in more than one respect the city is the centre of the 
surrounding West Frisian area. 

BERUFSSCHULE (Joh. Poststrasse) 

Die Förderung der Industrieansiedlung und die Ausbreitung 
des technischen Unterrichts gehen in Hoorn Hand in Hand. Die 
Tatsache, dass eine verhältnismässig kleine Stadt wie Hoorn 
zwei technische Berufsschulen und eine technische Fachschule 
besitzt, zeigt, dass die Stadt auch in dieser Hinsicht das Zen
trum Westfrieslands ist. 

ÉcoLE TECHNIQUE PRIMAIRE (Rue Joh. Post) 

A Hoorn l'expansion industrielle et l'enseignement technique 
vont de pair. Qu'une ville relativement petite possède deux
Ecoles Techniques Primaires et une Ecole Technique Moyenne 
est causé par Ie fait que Hoorn est à plus d'un égard Ie centre 
de la Frise Occidentale. 
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ST. JANS GASTHUIS 

Zoals Hoorn centrum op velerlei gebied is, zo is het dat ook 
op medisch terrein. Er zijn twee flinke streekziekenhuizen, ge
huisvest in moderne gebouwen: het R.K. St. Jans Gasthuis met 
246 bedden (1971) en het Al gemeen Streekziekenhuis West
Friesland met 173 bedden (1967). De staf is uitge rust voor een 
zo uitgebreid mogelijke medische begeleiding. 

ST. JOH 'S HOSPITAL 

Hoorn is a centre in many respects, not in the last place in 
the medica! field. There are two good-sized modern regional 
hospitals; the Roman Catholic St. John's Hospita! has 246 
beds (1971) and the Genera! Regional Hospita! "West-Fries
land" has 173 beds (1967) . The staff is equipped to give an 
extensive programme of medica! care. 

ST. JANS KRANKENHAUS 

Auch auf medizinischem Gebiet ist Hoorn gut ausgestattet. Es 
gibF L.wei Krankenhäuser mit modernen Gebäuden und bester 
medizinisch-technischer Einrichtung: das römisch-katholische 
St. Jans Krankenhaus mit 246 Betten (1971) und das allgemeine 
Kreiskrankenhaus West-Friesland mit 173 Betten (1967) . 

HOPITAL SAINT-JEAN 

Hoorn qui est Ie centre d'activités diverses !'est également au 
point de vue médica l. Les deux höpita ux régionaux assez im
portants disposent de locaux modernes: L'Höpital Saint-Jean 
qui est catholique à 246 lits (1971) et l'Höpital Général Régional 
de la Frise Occidentale à 173 lits (1967). Le personnel et 
l'équipement permettent de pourvoir aux divers soins médicaux. 
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