
  

 
 

detail van het portret van Nanning van Foreest met het Foreestenhuis, Nicolaas Verkolje 1725 (Stedelijk Museum Alkmaar) 

 
Korte kroniek van het Foreestenhuis 
 
gebouwd  1724  
opdrachtgever   Nanning van Foreest (1686-1745), burgemeester van Hoorn  
prijs   (uitzoeken) 
 
eerste steen   1 mei 1724 
door    Cornelis van Foreest, de 20-jarige zoon van de overleden broer van Nanning 
en    Maria Jacoba, de 16-jarige dochter van Nanning 
 
architect   (nog) onbekend  
wellicht    Jan Peter van Baurscheit (vader en/of zoon) 
stijl   Lodewijk XIV 
 
   1725 
afbeelding  het huis wordt afgebeeld op een portret van Nanning van Foreest 
schilder  Nikolaas Verkolje  (in bruikleen in Stedelijk Museum Alkmaar)   
 
opgeknapt   1750 
in opdracht van  Joan van Foreest, echtgenoot van Agatha van Foreest. 
werkzaamheden  schilderen 
kosten   (uitzoeken) 
 
verkoop  1802 
verkoper  erven van Agatha van Foreest 
object 'een Capitaal Huis en Erve staande en gelegen aan de noordzijde van het oost 

en uitgangen hebbende in de Schoolsteeg en Trommelstraat binnen deze 
Stad belend den erven Fredrik van Santen ten oosten en Saulus Adolf van 
Geldrop ten westen, het Agterhuis uitkomende in de Trommelstraat heeft 
een gemeene loode goot met het huis ten oosten'  

prijs   5.650 gulden 



  

   1802 
nieuwe  functie  geschikt gemaakt voor gebruik als  kerk met pastorie    
door    Hersteld Luthersche Gemeente binnen Hoorn 
 
   1803 
werkzaamheden opruimen erf met afvoer stenen   
uitvoerder  Jan Tijssen, tuinman 
kosten   60 gulden 
 
   1805  
werkzaamheden schilderen, binnen: bruin, buiten: Spaans groen en licht zeegroen  
uitvoerder  Casper Kuijper en Jepke de Vries 
kosten   220 gulden minus 4 gulden als liefdegift voor de kerk 
 
 
verkoop  3 juli 1815 
verkoper  Evangelische Luthersche Gemeente binnen deze stad  
koper   Remonstrantse Gemeente alhier  
object 'Een Huis en Erve zijnde geapproprieerd tot een Kerkgebouw en staande en 

gelegen aan de Noordzijde van het Oost gemerkt L. H. No 84  
deszelfs vrije uitgang hebbende in de Schoolsteeg en de Trommelstraat 
binnen deze Stad, het Agterhuis uitkomende in de Trommelstraat 
heeft een gemeene loode goot met huis ten Oosten, benevens goederen in en 
om het Kerkgebouw behorende' 

prijs   5.300 gulden + 800 gulden k.k.  
 
   1865 
werkzaamheden plaatsen orgel 
bouwer   Hermanus Knipscheer te Amsterdam 
prijs   (uitzoeken) 
 
   1870 en 1874  

verzoeken om financiële steun voor herstel van pastorie en kerkgebouw 
   
   1912 
   restauratie 
werkzaamheden vernieuwen tuinmuur aan zijde Schoolsteeg; verbouwen gebouw 
   o.a. veranderen ramen achtergevel 
kosten   (uitzoeken) 
 
   1913 
werkzaamheden aanleg spruit naar gemeenteriool voor afvoer 'menagiewater' 
kosten   (uitzoeken) 
 
   1918 

restauratie  
werkzaamheden (uitzoeken) 
leiding   Jb. Faber 
kosten   (uitzoeken) 
 
   1921 
monumentstatus vermeld in 'Voorlopige Lijst' Noord-Holland als woonhuis en kerk 
  



  

   1932 - 1952 
   (voorgenomen) restauraties  
kosten   (uitzoeken) 
werkzaamheden (uitzoeken) 
 

1940 - juni 1944   
Observatiepost van de Duitse Wehrmacht op het dak 

 
   1954 

restauratie  
werkzaamheden restauratie van balkon met hek en de herm van het gebouw 
kosten   (uitzoeken) 
 
   1959 
   restauratie voltooid 
werkzaamheden (uitzoeken) 
kosten   (uitzoeken) 
 
   1965 
monumentstatus beschermd rijksmonument  
 
   1965 
werkzaamheden ingrijpende wijziging inrichting kerkzaal 
   constructie 'Voorhof' 
   preekstoel verwerkt tot deuren naar kerkzaal 
 
   1970 

restauratie  
werkzaamheden (uitzoeken) 
leiding   architect IJ. Kok te Amsterdam 
kosten   (uitzoeken) 
 
   1985 
   restauratie  
werkzaamheden voorgevel repareren en onderheien 
kosten   fl. 1.100.000 
 
   2014 
   restauratie  
werkzaamheden dak en goot vernieuwen, achtergevel repareren en onderheien, schilderen  
   binnen en buiten, elektra vernieuwen  
   uitbreiding met Grote Oost 45 met aanpassingen voor gehandicapten  
kosten   EUR 624.000 
 
 
Het is nog onbekend wanneer waterleiding, gas, modern sanitair, elektra, telefoon en centrale 
verwarming in het gebouw worden aangelegd. 
 
 


