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Situatie en geschiedenis1
De omgeving ten noorden van de Grote Kerk in Hoorn werd eeuwenlang gedomi-
neerd door de aanwezigheid van kloosters. Na de Reformatie kregen de kloosterge-
bouwen, die in bezit kwamen van de stad, een nieuwe bestemming. De Wisselstraat 
werd in 1603 aangelegd over het terrein van het voormalige Sint-Geertenklooster, 
met stenen bestraat en door een poort verbonden met de Nieuwstraat.
In 1606 werd op een deel van het kloosterterrein tussen de Wisselstraat en het 
Kerkhof een Oude Vrouwenhuis gesticht, volgens de bekende 17de-eeuwse Hoornse 
geschiedschrijver Velius ‘een loffelijk en noodzakelijk initiatief ’.2 Het werd gebouwd 
tussen 1606 en 1610 en bestond uit twee evenwijdig aan elkaar gelegen lage vleugels 
aan een binnentuin. Aan de oostzijde grensde het gebouw aan het Prinsenhof dat 
voor de Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier in dezelfde jaren 
werd vernieuwd. De twee vleugels van het Oude Vrouwenhuis zijn afgebeeld op de 
kaart van Velius uit 1615. De vleugel aan het Kerkplein is getekend door Cornelis 
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De Wisselstraat met de noordvleugel van 
het Oude Vrouwenhuis uit 1606–1610. Het 
17de-eeuwse gebouw dat tussen 1639 en 1885 
in gebruik was als Bank van Lening heeft 
verschillende    ingrijpende verbouwingen onder-
gaan  . Links het hogere kopgebouw met kruis-
vensters voor een grote zaal, rechts de vleugel 
met het poortje van het Oude Vrouwen huis. 
Boven de hoge 19de-eeuwse vensters    bevinden 
zich 17de-eeuwse bolkozijnen (foto 1962).

Situatie ca. 1823.
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Pronk in 1727 zodat we een idee hebben van de architectuur. Ook het timmerbestek 
uit 1606 en de bouwrekeningen zijn bewaard gebleven.3 Het timmerwerk werd op-
gedragen aan de ‘huistimmerluyden’ Evert Jacobsz en Symon Arentsz voor 510 
Carolusgulden. In 1607 kreeg ‘Adriaen Louwersz steenhouwer tot Amsterdam’ 334 
gulden betaald ‘voor de hertsteenen poort ende ander hertsteen’ en in 1610 werd een 
poortje voor de vleugel aan het Kerkplein geleverd door ‘Joachim de steenhouwer’ 
uit Amsterdam. Behalve behoeftige oude vrouwen die leefden van liefdadigheid 
woonden er ook ‘proveniersters’ of ‘costcoopers’ die zich voor een eenmalig bedrag 
inkochten met levens lang recht op inwoning en meest noodzakelijke levensbehoef-
ten. De vrouwen moesten burger van Hoorn en alleenstaand zijn. Ze brachten hun 
eigen beddengoed, kleding, een gordijn, enkele stoelen, twee kannen en een tinnen 
waterpot in. Er was een ‘binnenmoeder’ die toezicht hield en er werd gemeenschap-
pelijk gegeten ‘sonder twist ofte kinagie’.4 Waarschijnlijk wegens geldgebrek werd de 
instelling al in 1639 opgeheven en werden de bewoonsters ondergebracht bij de oude 
mannen in het Sint-Pietershof. Het oostelijke deel van de vleugel aan de Wisselstraat 
werd vervolgens verbouwd tot Bank van Lening of ‘Lombard’.5
Reeds in 1578 had Hoorn een Bank van Lening gekregen. Na klachten over woeker 
bracht een octrooi in 1635 de bank onder verscherpt stedelijk toezicht. Enkele jaren 
daarna vond de verhuizing naar de Wisselstraat plaats. De stad verpachtte de bank-
vergunning steeds voor een periode van tien jaar aan een bank- of ‘tafelhouder’. 
Deze (of een van zijn boekhouders) had vrije bewoning in het gebouw, waarvan hij 
echter het onderhoud voor zijn rekening moest nemen. De bank bleef bijna 250 jaar 
in de Wisselstraat gevestigd en in de loop der tijd onderging het gebouw talloze 
wijzigingen   . Vanaf 1683 en gedurende vrijwel de hele 18de eeuw werd de bank ge-
pacht door de kunstschilder Pieter Gallis, zijn weduwe Hillegonda Frederiks en hun 
erven. Vanaf 1793 stond de bank onder bestuur van de stad. Er waren steeds drie of 
vier boekhouders of ‘schatters’ in dienst, van wie er een in het pand woonde. Naast 
de boekhouders waren er ook assistenten en ‘wakers’ die onder bevel van de commis-
saris van politie vielen. Tussen 1862 en 1868 werd uit het kapitaal van het voormalige 

Kaart van Theodorus Velius, met het Oude 
Vrouwenhuis (met binnnentuin rechts naast 
‘M’) tussen Wisselstraat en Kerkplein, 1615 
(detail   , het noorden is beneden). Het was 
gebouwd    als een hofje met twee vleugels langs 
een binnentuin. Er zijn verschillende poortjes 
te zien. Voor de Bank van Lening werd het oos-
telijke deel van de noordvleugel verbouwd. 
Met uitzondering van een poortje is de rest van 
het Vrouwenhuis afgebroken.
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Bestaande toestand voor restauratie naar een 
opmeting uit 1972: noordgevel (Muntstraat) en 
zuidgevel (gevel binnentuin), dwarsdoorsneden 
en plattegrond begane grond.

De vleugel van het Oude Vrouwenhuis aan 
het Kerkplein. Tekening door Cornelis Pronk, 
1727. Het poortje aan het Kerkplein bleef 
bewaard.
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Poortje aan de Wisselstraat met het jaartal 1606 
en een gebeeldhouwd reliëf met twee zittende 
oude vrouwen. Het poortje werd geleverd door 
de Amsterdamse steenhouwer Adriaen 
Louwersz (foto 1930). 

Houten tongewelf in de doorgang achter het 
poortje.

Jans Gasthuis op de plaats van het naastgelegen Prinsenhof een stedelijk ziekenhuis 
gebouwd naar ontwerp van Hendrik Linse (1825–1905).6 Het meest oostelijke deel 
van de Bank van Lening, dat als pakhuis en bestuurskamer in gebruik was, moest 
hiervoor plaatsmaken waardoor het gebouw iets werd ingekort. De Bank van Lening 
bleef er vervolgens nog gevestigd tot haar opheffing in 1885. Hierna werd het gebouw 
aangepast aan een nieuwe functie: volksbibliotheek en stedelijke zang- en muziek-
school met conciërgewoning. In 1928 werden enkele vertrekken ingericht als con-
sultatiebureau voor tbc-patiënten. Toen in 1974–1976 een openbare bibliotheek werd 
gebouwd op de plaats van het stadsziekenhuis werd het pand in dit plan betrokken 
en naar ontwerp van architect C. de Jong uit De Rijp verbouwd met onder    andere 
een tijdschriftenzaal, magazijn, kantoorruimtes en een zelfstandige woning   . Een deel 
van het gebouw was tussen 1999 en 2009 in gebruik als Museum Turkije-Nederland. 
In 2003 heeft de Gemeente Hoorn het pand overgedragen aan Vereniging Hendrick 
de Keyser. Een restauratie werd uitgevoerd in 2005.

Beschrijving en reconstructie7
De bouwgeschiedenis van het gebouw is door vele verbouwingen, waarbij muren en 
vloeren zijn verlegd, ingewikkeld. De kern van het complex gaat terug op een deel 
van de noordelijke vleugel van het Oude Vrouwenhuis dat omstreeks 1606–1607 
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Het complex gezien vanuit de binnentuin.

werd gebouwd op het terrein van het Sint-Geertenklooster. Het strekt tegenwoordig 
over een lengte van 30 meter uit met een flauwe bocht langs de Wisselstraat en be-
staat uit een hoger kopgebouw (oostelijk gedeelte), een langgerekte tweebeukige 
vleugel (westelijk gedeelte) en een woning (aan de binnentuin). Het kopgebouw 
bevat    een 5 meter hoge zaal (mogelijk de eetzaal van het Oude Vrouwenhuis), een 
zolder met een hoge borstwering en een vliering. Het heeft een enkelvoudige bal-
klaag die met ankers in de muren is gelegd en een kapconstructie met zware eiken 
jukken (krommers met korbelen) voorzien van telmerken. De balken liggen in de 
zaal op natuurstenen consoles met daarin gebeeldhouwd het stadswapen van Hoorn. 
Aan de zijde van de Wisselstraat heeft het vertrek onder een doorlopende puibalk 
(deels gereconstrueerde) houten kruisvensters met een accoladevormig profiel en 
gesmede    diefijzers. Mogelijk zijn dit de ‘drie gecruyseerde cruyscosijns’ van de grote 
eetzaal die in het bestek van 1606 worden genoemd. Aan de zuidzijde tegen het kop-
gebouw staat een zelfstandige woning waarvan de onderbouw in ieder geval ook te-
ruggaat tot de 17de eeuw. Deze heeft een kelder met kruisgewelven en een opkamer. 
Het pandje heeft enkelvoudige balklagen op ojiefvormige consoles. In de opkamer is 
een kruisvenster met accoladebogen en een 18de-eeuwse schouw bewaard. Voor de 
restauratie van 1974–1976 was de woning ernstig verminkt en ontbraken de boven-
verdiepingen en de kap. Een naastgelegen 17de-eeuws huisje aan de binnentuin werd 
gesloopt en kap, vloeren, balklagen, kozijnen en bakstenen werden hergebruikt om 
de woning weer van een verdieping en een zolder te voorzien.
De lange vleugel van het gebouw aan de Wisselstraat is iets lager dan het kopgebouw 
en bestaat uit twee beuken onder parallelle kappen. De huidige omvang, indeling, 
gevels en vloerniveaus zijn het resultaat van vele verbouwingen. De gevels hebben 
vensters met schuiframen en op de verdieping 17de-eeuwse tweelichtskozijnen, waar-
schijnlijk de ‘bolcosijns’ die in het bestek worden genoemd. Deze lijken echter niet 
op hun oorspronkelijke plaats te zitten en zijn grof in de gevel    gehakt.
Een natuurstenen poortje geeft toegang tot een doorgang, met een 17de-eeuws 
houten    tongewelf, naar de binnentuin. Het poortje in renaissancestijl heeft geblokte 
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pilasters en een fries waarin een cartouche is aangebracht met daarin het bouwjaar 
1606 geflankeerd door twee leeuwenkoppen. Daarboven is tussen diamantkoppen 
een gebeeldhouwd reliëf geplaatst.8 Het corresponderende poortje aan het 
Kerkplein, restant van de zuidvleugel van het Oude Vrouwenhuis en gedateerd 1610, 
hoort in de huidige situatie niet meer tot het complex. De steeg over het binnenter-
rein was reeds aanwezig in de 19de eeuw en werd ‘het Klooster’ genoemd. 
Tegenwoordig draagt deze de naam ‘Kloosterpoort’.
Het timmerbestek van 1606, dat waarschijnlijk alleen de noordvleugel van het Oude 
Vrouwenhuis betreft, noemt een aantal vertrekken: een ‘poortdeur’, twaalf ‘cellen’ 
(woningen), een eetzaal, een keuken met spijskamer, een kleine ‘morskeucken’ en 
naast de eetzaal een ‘camerken daer de voogden jaarvergaderingen sullen houden’ 
(een regentenkamer). De eetzaal was het grootste vertrek en komt wat maat betreft 
(ruim 5 bij 8 meter) overeen met de huidige zaal in het kopgebouw. De timmer lieden 
maakten voor dit vertrek een vaste bank, twee losse korte banken en een tafel met 
schragen. Bij de restauratie van 1974 kwam het balkenplafond weer in het zicht en 
werden daarin sporen van een brede schouw gevonden. De overige vertrekken, waar-
onder de regentenkamer, keuken en morskeuken, moeten we waarschijnlijk zoeken 
in het oostelijke deel van het complex waarvan een deel in 1862 is afgebroken voor 
het ziekenhuis.
De vleugel met de woningen was oorspronkelijk een ondiep eenbeukig gebouw met 
twee zolders. Het had eikenhouten balklagen en kozijnen. Op de kaart van Velius 
uit 1615 is de gevel aan de Wisselstraat vrij gesloten en zijn de woningen als een hofje 
op de binnentuin georiënteerd. Het complex strekte zich uit over een aanzienlijke 
lengte en de poort lag waarschijnlijk ongeveer in het midden van de vleugel. De 
twaalf woningen of ‘cellen’ hadden volgens het bestek ieder een deur, venster en bed-
stede. Op zeker moment is langs de tuingevel een galerij onder een lessenaarsdakje 
gemaakt die in een hoek van 90 graden aansloot op de doorgang achter het poortje.9 
Deze galerij wordt niet vermeld in het bestek van 1606 maar er zijn bouwsporen en 
een hoekaanzet van gevonden tijdens de restauraties van 1974 en 2005. Ook de 
puibalk    in de tuingevel zou een restant van de galerij kunnen zijn. Waarschijnlijk 
ter gelegenheid van de vestiging van de Bank van Lening is de vleugel ingekort en 
werd een ingrijpende verbouwing uitgevoerd. Het galerijtje werd verhoogd en 
samengevoegd    met de voorbeuk. Het kreeg een verdieping met grenenhouten balk-
laag en kap. De oude tuingevel werd niet als tussenmuur gehandhaafd waardoor een 

Natuurstenen console onder houten sleutelstuk 
en balk in de voormalige eetzaal van het Oude 
Vrouwenhuis.

Voormalige eetzaal van het Oude Vrouwenhuis 
met enkelvoudige balklaag op sleutelstukken en 
natuurstenen consoles. 

Kap van het kopgebouw.
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dieper en compact gebouw ontstond dat door dwarsmuren verdeeld was in vertrek-
ken. De twee parallelle kappen werden ondersteund door een onderslagbalk en 
stand vinken. Van de onderslagbalk zijn sporen gevonden bij de restauratie van 2005.
In de onderhoudsbestekken van de Bank van Lening uit het midden van de 19de 
eeuw worden verschillende vertrekken genoemd, onder andere een receptie- of 
wachtkamer, een ‘blauwe kamer’ (kantoor), een zaal (grenzend aan de tuin), een 
‘beleen kamer’ (voor het tentoonstellen van beleende goederen die verkocht moesten 
worden) en een regenten- of herenkamer (met schouw, stucplafond en behang). 
Verder beschikte de bank over een keuken, kelder, magazijn, secreet, turfhok, een 
ketel- en goederenzolder en een pakhuis aan de Wisselstraat. De beleende goederen 
lagen op de bovenverdieping, de zolders en in het pakhuis gesorteerd op rekken. De 
woning van de boekhouder had een woonvertrek en een slaapkamer. De binnentuin 
was in gebruik als bleekveld. Een plattegrond uit omstreeks 1862 geeft de indeling 
van de begane grond, zonder de vertrekken met naam aan te duiden.10 In dat jaar 
werd het oostelijke deel van het complex, met het pakhuis en de regentenkamer, af-
gebroken. De commissarissen kregen een nieuw bestuursvertrek, waarvoor de kamer 
met de beleende goederen opnieuw werd ingedeeld.
Op zeker moment is de verdiepingsbalklaag van de vleugel aan de Wisselstraat ver-
nieuwd en op een hoger niveau gebracht. Hierdoor ontstonden hoge vertrekken, 
verlicht door grote vensters aan de straat voorzien van schuiframen. Wanneer dit is 
gebeurd is niet duidelijk, mogelijk omstreeks 1885 ten behoeve van de muziekschool. 
Bij de restauratie van 1974 heeft men geprobeerd de toestand van voor deze ingrij-
pende verbouwing te herstellen en de verdiepingsvloer verlaagd, maar in plaats van 
de onderslagbalk en de standvinken werd een scheidingsmuur in de lengterichting 
opgetrokken. Daarmee werd een toestand gecreëerd die waarschijnlijk nooit aan-
wezig is geweest. In 2005 is deze ingreep ongedaan gemaakt en getracht de indeling 
uit de periode 1650–1885, met onderslagbalk op dwarsmuren, terug te brengen. 

Opkamer in de woning. 

Woning, samengesteld uit bouwfragmenten 
van twee 17de-eeuwse huizen. 
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Besteck ende Voorwaerden daerop de 
Ed. Heren Burgemeesteren der stede Hoorn 
aen Ewert Jacobsz ende Symon Arentsz 
huystimmerluyden besteedt hebben te 
maecken     alle het houtwerck tot het Oude 
Vrouwenhuys […]

Eerst den poortdeur met een clinket deurt-
gen daerinne, wijt ses voeten & hooch tien 
voeten.

Twaalf cellen
in elcke celle een deur en venster ende de 
cosijns daer toe behorende met een raem, 
drie glaes cosijns boven de deur ende ’t ven-
ster    ende in elcke celle een besloten bedstede;
12 balcken ende 13 ribben in alle de cellen 
te maecken ende te leggen;
29 balcken onder de bovenste solder;
beyde solders met schauen gereet maecken 
ende leggen nae behoiren 
verthien bolcosijns elck gewende een venster 
met twee ramen;
vier boven puyen over de poort met een 
deurcosijn ende aen elcke syde een venster 
ende glasen daerboven;
op de tweede solder twee bolcosijns elck met 
een glas ende een venster;
’t gespant met de wormten, latten, sparren, 
nocken ende alles watter toebehoort;
een wenteltrap wijt in ’t cruys ses voeten, 
hooch tot de benedenste solder, met een 
deurcosijn ende deur daer aen mitsgaders 
noch twee steeck trapkens.

’T werck vande eetsael
twee deurcosijns met de deuren daer toe 
behorende; 
drie gecruyseerde cruys cosijns met de ven-

sters ende ramen daer toe behoirende elck 
cosijn hooch omtrent twaelff voeten; de 
ramen met paneels gemaeckt;
een banck aen de muer, twee corte losse 
bancken     met een tafel ende schragen;
vier mantels van schoorsteen
ses balcken elck lanck omtrent 20 voeten die 
geleyt op sleutels met de solder over de eet-
sael lanck omtrent 30 voeten met de traveel 
houten terzijden de schoorstenen;
opte eerste solder een cruyscosyn in ’t 
Westen met twee bolcosyns; te weten het 
cruyscosyn met 2 vensters ende elck bol-
cosijn met een venster ende een raem;
6 spantvlierbijnten met het maecken van de 
vliersolder ende een venster cosijn opte 
vliersolder;
omtrent 50 voeten caps, gespanten, sparren, 
nocken, latten, wormten, wijnbanden ende 
aenkleven vandien;

Houtwerck tot de keucken
een bolcosijn van vijff lichten daerinne 
gemaect twee ramen;
een spijscamer met een vaethorn ende de 
borden met de aencleven van dien nae 
behoiren gemaect;
10 balcken elck lanck omtrent 20 voeten, te 
weten onder elcke solder vijff balcken, ende 
’t maecken van de twee solders lanck elck 
omtrent twintich voeten;
twee cruyscosijns met vensters ende ramen 
opte eerste solder met drie beschoten 
bedtsteden;
twee cruyscosijns ofte twee clooster cosijns 
met de vensters op de tweede solder;
een wenteltrap hooch tot de eerste solder 
met een steektrap ende twee deur cosijns 
ende deuren aen de wenteltrap.

’T houtwerck tot de morskeuken
een deurkosijn met een deur, een bolcosijn 
met twee lichten & een rame;
een deurkosijn met de deur responderende 
aen de plaets met een cruyscosijn met ven-
sters & ramen;
het affdack van de morskeucken met 5 balck-
gens    elck hebbende een stijl met de solder 
daer over ende eenige borden in de mors-
keucken lanck wesende d’zelve morskeucken 
20 voeten ende wijt omtrent 9 voeten.

Houtwerck tot het camerken daer 
de Voogden Jaervergaderingen sullen 
houden
de keldersolder met acht balcken daer onder 
met twee cosynkens in de kelder;
een deurcosijn sonder deur daer men uyt de 
eetsael op het camerken gaet met twee kel-
dercosyns elck hebbende dubbele deuren 
duer van d’eene met trappen sal wesen;
een gecruyseert cruyscosijn met vensters & 
ramen met een gecruyseert bolcosijn met een 
venster ende een rame;
het affdack vuer hetselve camerken met vijff 
balcken elck hebbende een stijl met carbeels 
gemaect met swaensborsten hebbende 
d’zelve balcken aens beyde eynden sleutels, 
met de solder vuer hetselve camerken lanck 
omtrent 18 voeten.

Alle welcken voors. houtwerck de voorn. 
timmerluyden […] aengenomen hebben te 
maecken ende te rechten vur de somme van 
vijffhondert ende thien Karolus guldens mits 
dat zijluyden daer en boven sullen hebben 
ende genieten de spaenderen van ’t selve 
hout comende. Actum den 22en Februarij 
anno 1600 ende ses […].

Timmerbestek 1606 (verkorte versie)
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