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Rondje Gouden Eeuw met drie Hoornse musea 
 

Museumhuis Bonck, Westfries Museum en VOC-museumschip de Halve Maen in Hoorn 
presenteren zich vanaf 1 april gezamenlijk met een combiticket Rondje Gouden Eeuw.  
 
Wandel rond in de Gouden Eeuw 
Je kunt op nog geen kilometer afstand van elkaar, in de historische binnenstad van Hoorn, drie 
musea van de Gouden Eeuw bezoeken. Ter gelegenheid van Hoorn Stad van de Gouden Eeuw 
ontwikkelden ze gezamenlijk een combiticket met een speciale wandelkaart voor onderweg.  
 
Stap 1624 binnen 
In het havengebied, op de Binnenluiendijk, vind je het prachtige Museumhuis Bonck. Dit huis uit 
1624 van koopman Bonck heeft een heel bijzondere geschiedenis: als koopmanshuis, linnenweverij 
en stadsboerderij. Al meer dan 400 jaar wordt hier gewoond en gewerkt. Huis Bonck is geen handen-
op-je-rug-museum: er zijn geen strenge suppoosten of bordjes met Niet aankomen. Je wordt juist 
uitgenodigd om je thuis te voelen. Het is alsof de bewoners even zijn weggelopen, en jij mag plaats 
nemen aan het bureau van koopman Bonck of in de bedstede van het gezin.  
 
Gouden Eeuw meets Virtual Reality 
Het Westfries Museum aan de Roode Steen is al meer dan 140 jaar een museum van de Gouden 
Eeuw. Het presenteert die enerverende periode uit de geschiedenis van Hoorn niet alleen op 
traditionele wijze. In 2014 introduceerde het museum het programma de Gouden Eeuw Virtual 
Reality . Vanaf mei wordt dit vervangen door een geheel nieuw programma met de allernieuwste 
Virtual Realitytechnieken: Batavia 1627 VR. 
 
Zijl mee met de VOC 
In 2015 verwelkomde Hoorn VOC-museumschip de Halve Maen, met een bezoekerscentrum en 
ligplaats op Oostereiland. Het is de enige 17de-eeuwse VOC-replica in Nederland die ook zeilt. Dit jaar 
is het laatste jaar dat het schip van de Gouden Eeuw in Hoorn is te zien. 
 
Een dag of langer museumplezier 
De stad Hoorn viert in 2019 een jaar lang met tal van extra activiteiten dat ze Stad van de Gouden 
Eeuw is. Alle reden dus voor de drie musea om de handen ineen te slaan. Wie voor € 17,50 een 
combiticket koopt, heeft een dag lang museumplezier. Het is ook mogelijk om het museumbezoek 
over meerdere dagen te verspreiden. Het ticket is het hele jaar 2019 geldig. Je maakt je dagje of 
weekendje Gouden Eeuw echt af met een overnachting in een Monument en Bed. In Hoorn kun je in 
de kruittoren of zelfs in Huis Bonck overnachten. Zo slaap je in een historische pand met alle luxe en 
comfort van nu. Meer informatie krijg je op www.museumhuizen.nl/rondjegoudeneeuw en 
http://www.monumentenbed.nl. 
 
Het gaat niet alleen om de bestemming, maar ook om de reis ernaartoe 
Om er ook een echt dagje uit van te maken, hebben de musea een handig binnenzakwandelkaartje 
laten maken met routes van en naar de drie musea. Op de achterkant staat een beschrijving van een 
aantal bijzondere gebouwen of kunstwerken onderweg. Extra leuk is dat je ervoor kan kiezen een 
deel van de route met de watertaxi af te leggen. Kortingscoupons voor een Gouden Eeuw 

http://www.museumhuizen.nl/rondjegoudeneeuw
http://www.monumentenbed.nl/


meeneemlunch of een driegangendiner in de historische Hoofdtoren maken de combiticket tot een 
complete ‘Gouden-Eeuw-in-Hoorn-belevenis’.   
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Klaartje Laan 
Vereniging Hendrick de Keyser  
tel. 020-5210630 / 06-23490453 
laan@hendrickdekeyser.nl  
 
Vereniging Hendrick de Keyser zet zich zonder winstoogmerk in voor het behoud van architectonisch 
of historisch waardevolle gebouwen en hun interieur in Nederland. De Vereniging doet dit door 
panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De zo opgebouwde collectie 
geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en interieurgeschiedenis. De collectie 
omvat inmiddels 427 panden, waaronder huizen, boerderijen, hofjes, buitenplaatsen, villa’s en 
raadhuizen, verspreid over 108 plaatsen in heel Nederland. De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van 
Nederland, is partner van Vereniging Hendrick de Keyser. Voor meer informatie zie: 
www.hendrickdekeyser.nl.  
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