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Evolutie van Hoorn

• Hoe Hoorn precies ontstaan is is niet 

helemaal duidelijk.

• Hoorn moet rond 1300 gesticht zijn. Maar het 
zou goed kunnen dat er al eerder wat op de 
plek stond waar Hoorn nu staat.

• Er zijn veel mythes rond oorsprong van de 
naam Hoorn. Bijvoorbeeld: de naam Hoorn 
komt van horn dat betekende in de 
middeleeuwen hoek. 





Evolutie van Hoorn

• In 1356 was Hoorn al rijk genoeg om 
stadsrechten te kopen. 

• De inwoners van Hoorn houden zich in leven 
met visserij, handel en scheepsvaart.

• Hoorn werd het centrum van het gebied ten 
Noorden van het IJsselmeer. 



Monumenten van Hoorn



Hoorn en de VOC



Hoorn en de VOC

• Hoorn heeft een rijke zeevaarthistorie, met een
hoogtepunt in de 16e en 17e eeuw.

• Hoorn was 1 van de steden

die vertegenwoordigd was

in de VOC.

• Schepen uit Hoorn vaarden over alle
wereldzeeen. 



Hoorn en de VOC

• Deze schepen vaarden vanuit Hoorn via Texel 
en Den Helder naar Indie. Ze kwamen beladen
terug met peper en specerijen. Dat was toen

veel geld waard.



Inwoners in Hoorn

• Gemeten op: 1400

• Aantal: 3500

• Gemeten op:30 april 2017

• Aantal: 72.759 



quiz
• Hoeveel inwoners zijn er nu in Hoorn?

A: 47.579

B: 72.759

C: 79.257

• Hoe is Hoorn ontstaan?

A: De koning Willem van Oranje heeft de stad laten
bouwen

B: Het is niet helemaal duidelijk hoe Hoorn ontstaan is 

C: Adolf Hitler heeft Hoorn laten bouwen



quiz
• Wanneer is Hoorn ongeveer ontstaan? 
A: 1942
B: 1100
C: 1300 

• Waar was Hoorn 1 van?
A: 1 van de steden die vertegenwoordigd was in de 

VOC.
B: 1 van de dorpen die vertegenwoordigd

was in de VOC.
C: 1 van de steden die vertegenwoordigd was in de      

WIC.
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