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Mooi uitzicht in Alkmaar voor wij vertrokken. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Prachtig uitzicht over de oude stad. 

 

 
Het Sint Pietershof 

In de 15
e
 eeuw werd hier het klooster der 

Kruisherenbroeders gesticht, dat in 1577 in gebruik 

genomen werd als oudemannenhuis. Vanaf 1844 

deed een deel van het pand dienst als dolhuis en 

gevangenis. 

De voorgevel van deze seniorenwoningen laat het 

Hoornse stadwapen, de eenhoorn, zien. 

 

Het Claes Stapelhofje 

Dit hofje is in 1682 door Claes Stapel en 2 van zijn 

vrienden gesticht. Het is een voormalig 

vrouwenhofje maar is nu voor dames die oud noch 

behoeftig zijn.  

Het poortje is de oude toegangspoort van het 

Ceciliaklooster, waar de Latijnse school gevestigd 

was. 

Het is een mooi klein hofje waar u de stilte niet 

moet verstoren als u erdoorheen loopt, zoals altijd! 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

De tuintje bij de Maria- of Kruittoren, Achter de Vest.    

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

De Maria– of Kruittoren 

Deze toren werd in 1508 gebouwd en is een 

verdedingstoren die ooit onderdeel uitmaakte van 

de stadswallen. Hij werd ook gebruikt voor het 

opslaan van kruit. Later werd er ijs in bewaard dat in 

winter uit de gracht werd gehakt en werd gebruikt 

bij ziekenverzorging in het gasthius (ziekenhuis). 

De naam dankt de toren aan het Mariaklooster, dat 

meebetaalde aan de verdediging van de stad. 

Mooi wandelpad langs de gracht! 

Hoorn Stadrecht 

De oudste restanten van bewoning die tot nu toe zijn 

gevonden stammen uit ongeveer 1200. Toen was 

Hoorn niet meer dan een klein plaatsje met 

boerderijen. Het dorpje bleef groeien. In 1357 kocht 

Hoorn zijn stadsrechten: Graaf Willem V was in 

conflict met zijn moeder, keizer Margaretha. Tegen 

betaling van 1550 schilden (ter waarde van €1,20) 

kreeg Hoorn het felbegeerde stadsrecht. 

  

V.O.C 

Een vormalig Verenigde Oost-Indische 

Compagnie gebouw. 

 

 

Poorten & Gevels 

 



1)  2)   

Oude poortjes in alle hoeken van Hoorn ☺☺☺☺     Renie heeft iets te zeggen over het scheve gebouw! 

1)Het Admiraliteitspoortje ; 2) het Kloosterpoortje (PpP=Pugno pro Patria- ‘ik vecht voor het vaderland’) 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

De Grote Kerk 

Deze kerk is uit 1885.  De kerk heeft maar liefst twee 

voorgangers gehad, die beide aan brand ten prooi 

gevallen zijn. Er stond zelfs een kerk die qua omvang 

met de Grote Kerken van Alkmaar en Haarlem kon 

wedijveren. 

In de Kerk zijn tegenwoordig winkels en 

appartementen ondergebracht. 

 

Ooster – of Sint Anthoniskerk 

Het is geen toeval dat deze kerk zo dicht bij de 

haven staat, want het is van oudsher een kerk voor 

vissers en schippers.  

Bijzonder is dat de klok loodrecht op de voorgevel 

staat, net als die van de Noorder- of OLV kerk. 

Het Statenlogement 

Het is op het kruispunt van 5 straten en dateert uit 1613. Het 

heeft een dubbele trapgevel uit de Hollandse renaissance. Het 

was het logeeradres voor het College van Gecommitteerde 

Raden (de 7 steden van West-Friesland en het Hollands 

Noordkwartier). Later heeft het dienst gedaan als stadshuis. 

Het heeft een dubbele trapgevel uit de Hollandse renaissance. 

Statige huizen – De familie Van Foreest 

De allerrijkste regentenfamilie Van Foreest speelde vanaf 1584 een 

belangrijke rol in Hoorn. Jacob van Foreest was de eerste van 

Foreest-telg die zich in Hoorn vestigde. Van 1650 tot 1800 hebben 

zijn nakomelingen Jan, Dirk, Adriaan, Jacob, Dirk, Nanning, 

Cornelius, Dirk, Joan en Nanning belangrijke functies in Hoorn en 

West-Friesland vervuld. 



  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Foreestenhuis 

Dit huis werd gebouwd door Nanning van Foreest. 

Hij liet de beelden van Mars, Minerva, Fides en 

Amor boven op de gevel plaatsen. Wat Amor met 

zijn eerste dochter deed vindt u in het verhaal van 

Agatha van Foreest (1733-1801). 

Dit huis heeft een gevel in Lodewijk XIV-stijl. 

 

Oosterkerk 

De Bossuhuizen 

Hoorn koos tijdens de Tachtigjarige oorlog in 1572 

de kant van Prins van Oranje. In 1573 probeerden de 

Watergeuzen en West-Friezen de haven van 

Amsterdam te blokkeren. Dit liep uit op de zes 

dagen en nachten durende Slag op de Zuiderzee die 

werd gewonnen door de West-Friezen. De 

bevelhebber van de Spaanse vloot, admiraal De 

Bossu, werd gevangengenomen. 

U kunt een 17
e
 eeuws stripverhaal zien op de gevel in 

deze drie huizen. Het verhaal van de slag op de 

Zuiderzee. 

De Scheepjongens van Bontekoe 

De hoofdrolspelers uit het boek van Johan Fabricius 

‘De Scheepjongens van Bontekoe’ hebben menig 

kind in gedachte doen afreizen naar het verre Indië. 

Het boek is geïnspireerd op het scheepsjournaal van 

schipper Willem IJsbrantsz Bontekoe, in 1924. 

Ze zijn gemaakt van brons door beeldhouwer Jan 

van Druten. 

Renie met de Scheepjongens van Bontekoe – Hajo, 

Padde & Rolf) ☺  



   

Koopmanshuizen      Gracht 

    

Haven       De Hoofdtoren (1532) & Het Houten Hoofd (1464) 

     

Museum van de 20
e
 eeuw     Lekkere erwtensoep 

    

Hotelkamers (vormalige gevangenis kamers) Pakhuizen van de Bierkade – Pakhuis London, Pakhuis Gouda en Alkmaar, pakhuis de Zon 



     

Inwoners aan het schilderen van hun huis, met goud. De Waag (ontworpen door bouwmeester Hendrick de Keyser)  

     

Pyly en Renie op de Roode Steen (Kaasmarkt)   De Grote Noord winkelstraat (lijkt op de Alkmaarse Langestraat!) 

   

De Noorder- of OLV-kerk (1426)-de enige die uit de Middeleeuwen dateert.  Geweldig eind van het dagje uit!  

         Wij hadden ook het geluk met het weer! 

 

West-Friezen en Noord Hollandse Kwartier 

� Hoorn    

� Medemblik 

� Edam 

� Alkmaar 

� Enkhuizen 

� Monnickendam 

� Purmerend  


