
Ontsluit de Hoornse oorlogsverhalen voortaan eenvoudig met je mobiel. Op 15 Hoornse 
oorlogsmonumenten heeft het ‘Comité 40-45 Hoorn’ in samenwerking met de gemeente 
Hoorn QR-codes aangebracht. 

Loop langs de monumenten, scan de code en lees de verhalen over Hoorn in de Tweede 
Wereldoorlog op de locaties zelf. Over de Joodse onderduikers bijvoorbeeld die pal achter het 
Duitse hoofdkwartier verborgen zaten. En over de NSB’er die wordt geliquideerd door het ver-
zet in een kapperszaak op de Nieuwstraat. Een actie die leidt tot de executie van vijf mannen 
voor de Grote Kerk. 

Ook in Hoorn gaan er zoveel verhalen over WOII schuil achter de gevels. Het ‘Comité 40-45 Hoorn’ 
maakte ze eerder al zichtbaar met het plaatsen van monumenten, maar ook met de website 
‘Oorlog in Hoorn’ en de bijbehorende app met speurtocht en wandeltocht. En nu dus ook met 
de QR-codes op verschillende oorlogsmonumenten. ’Oorlog in Hoorn’ is hét platform waarop 
alle verhalen uit de oorlog worden verzameld en bewaard voor de volgende generaties. Naast 
verhalen, foto’s en video’s vind je er ook zes digilessen voor het basisonderwijs. 

www.oorloginhoorn.nl

Oorlog in Hoorn

Concept en uitvoering: 
• Cultureel Reclamebureau De Praktijk 
• Communicatiebureau Vitamedia 
Foto voorpagina: Benno Ellerbroek  

www.comite4045.nl 

www.oorloginhoorn.nl
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De wandeling langs oorlogsmonumenten 
kan ook gedaan worden op mobiel of ta-
blet. Download de gratis app met oorlogs-
verhalen en de speurtocht voor kinderen 
via de appstores van Apple en Android. 

Download de app

           Stille Tocht
Monument Hand 1 
Westerdijk Park Schouwburg 
Verhaal: ‘Afscheid’

  
           Stille Tocht
Monument Hand 2
Plein tegenover de Westerdijk
Verhaal: ‘Woede’ 

           Stille Tocht
Monument Hand 3
Geldersesteeg 
Verhaal: ‘Wanhoop’ 

           Stille Tocht
Monument Hand 4
Grote Noord Koepelkerk
Verhaal: ‘Laatste troost’ 
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Oorlog in Hoorn

Deze monumenten zijn nu voorzien 
van een QR-code. 
Scan en laat de monumenten spreken!

           Plaquette Jeudje
 ‘Talmoed’
Tussen G.J. Henninkstraat en 
Jeudje, nabij het voetgangers-
bruggetje 
Verhaal: Hij die één leven redt, 
redt de hele wereld

          Plaquette Post Poddie
Kleine Oost 34 
Verhaal: Post Poddie, geheime 
telefoon- en afluisterpost

 
          Plaquette Gré Visser
Grote Oost 35 
Verhaal: Het stille geheim 
achter een winkelpui

           Plaquette Aaf Dell en 
Dieuw van Vliet
Grote Oost 6 
Verhaal: Onderduikers in het 
Duitse hoofdkwartier 

           Gedenksteen 
oude stadhuis
Nieuwsteeg 
Verhaal: Een foute burge-
meester en 56 doden 

15 monumenten, 15 QR-codes, 
15 verhalen            Plaquette voor de 

weggevoerde Joden
Stationsgebouw, Stations-
plein 1
Verhaal: Opgepakt en wegge-
voerd, niemand is meer veilig 

           Vliegtuigmonument
Aan de Westerdijk 
Verhaal: Vliegtuigcrash boven 
Hoorn

           Monument Grote Kerk
Kerkplein 
Verhaal: De executie voor de 
Grote Kerk 

 
           J.D. Poll
Schoolgebouw OSG 
Bontekoestraat 3 
Verhaal: Een bevlogen 
schooldirecteur in oorlogstijd
(niet op plattegrond) 

           Engelse graven
Algemene begraafplaats 
Keern 
Verhaal: De Engelse vliege-
niers die nooit huiswaarts 
keerden (niet op plattegrond)

           Monument Blokker
Tegenover de St. Michaëlskerk 
aan de Westerblokker 44 
Verhaal: Actief verzet in 
Blokker (niet op plattegrond)
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