Stadsbeeld in 1630 (noord is onder); J. Blaeu

Hoornse Poortjes
Deze wandeling voert u in een uur langs de tien mooiste poortjes in Hoorn.
• Startpunt: Verenigingsgebouw Oud Hoorn; Onder de Boompjes 22; 1621 GG Hoorn
• Eindpunt: Kerkplein
Een poort geeft toegang tot een woning, instelling, binnenplaats, tuin of als het om grote poorten
gaat, tot een stad. De poort als statussymbool kwam al voor in de Middeleeuwen en was te vinden
bij kerkportalen en ingangen van vorstelijke gebouwen. In de 17e eeuw werd het algemener om
poortjes te bouwen, ze gaven een extra accent en monumentaliteit aan een gebouw. Onder invloed
van de Renaissance ontwikkelde de poort zich als een zelfstandig en opvallend element in de gevel.
Gevels waren eenvoudig en de poort vormde een belangrijk aspect bij het onderscheid tussen
gebouwen. Aan de vorm en het uiterlijk van de poort kon je zien hoe voornaam de bewoners van het
gebouw zichzelf achtten of met welke instelling men te maken had. Stadswapens en beelden
vervulden hierbij een belangrijke rol. Op bijna alle poortjes in deze wandeling treft u ze aan.
Voor de stichters van liefdadigheidsinstellingen was het poortje een manier om de burgerzin en –
deugd te verbeelden. Regelmatig werden de weldoeners geëerd door hun familiewapens en namen
af te beelden.

Bouwstijl
Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) was er ruimte voor economische groei en dat betekende
een flinke impuls voor de bouw. De meeste poortjes in deze wandeling zijn gebouwd rond die
periode. De bouwstijl is sterk geïnspireerd op de klassieke bouwkunst met haar imposante tempels.
Deze nieuwe mode was ontstaan in Italië en onderdeel van een bredere beweging, de Renaissance.
Het lag niet voor de hand dat de Hollandse bouwmeesters allemaal te paard of per schip op
studiereis naar Zuid-Europa gingen om de antieke bouwwerken te gaan bekijken. Bouwmeesters in
onze regio maakten gebruik van diverse voorbeeldboeken. Hierin stonden richtlijnen voor het
gebruik van zuilen met voorbeelden voor poorten en motieven voor versieringen.
De lichtkleurige natuursteen was afkomstig uit steengroeven. Veel ontwerpen werden op basis van
een tekening of mal in de groeve uitgehakt en daarna kant-en-klaar verzonden.
Kleine ornamenten kwamen uit de werkplaats van de beroemde Amsterdamse bouwmeester
Hendrick de Keyser. De poortjes in deze wandeling getuigen van een levendige handel in onderdelen
als maskers en leeuwenkoppen.
Samenstelling, redactie en coverfoto A.M. Morit; Erfgoededucatie ©VOH

Route naar 1
Vanuit het verenigingsgebouw, met de rug naar de ingang, gaat u linksaf de hoek om door de
Pakhuisstraat en nogmaals linksaf naar Achter de Vest. Na 40 meter steekt u de straat over
en volgt u het wandelpad op de oude stadswal. Aan de linkerkant ziet u twee bijna dezelfde
poortjes.

1 Schutterspoortjes
Ontdek
Vanaf de stadswal heeft u een goed zicht op beide poortjes.
• Welke overeenkomsten ontdekt u?
• Welke verschillen?

Overeenkomsten
De beide openingen hebben een omlijsting van baksteen afgewisseld met blokken lichte natuursteen.
Bovenaan beide bogen hebben de sluitstenen een reliëf met een leeuwenmasker. Het jaartal dat de
poortjes zijn gebouwd is hetzelfde, evenals een aantal versieringen bovenaan de poortjes.

Schutterij
Het is niet toevallig dat de poortjes op elkaar lijken. Ze gaven allebei toegang tot de oefenterreinen
van de twee schuttersgilden in Hoorn. Deze verenigingen waren er al voor 1500. Een schutterij
bestond uit vrijwilligers die de stad beschermden bij een aanval van bijvoorbeeld rondzwervende
roversbenden of vreemde legers. De vrijwilligers bedienden dan het geschut in de torens op de
stadswallen. Ook binnen de stadsgrenzen hielpen ze de orde te handhaven bij oproer, brand of bij
officiële ontvangsten. Je kunt hun taken vergelijken met onze huidige politie, brandweer en leger.
Schutterijen waren aanvankelijk gegroepeerd volgens het wapen dat ze gebruikten: de voetboog, de
handboog of het geweer en later naar hun wijk.
Het is u vast opgevallen dat het verschil tussen de poortjes vooral het gedeelte tussen de kroonlijst
en het wapen van Hoorn betreft. De voorstellingen laten de verhalen zien van de patroonheiligen van
beide schutterijen.
Als oefenterrein hadden de schuttersgilden een
groot, lang terrein nodig. De schietbanen
hadden een lengte van zo’n 80 meter. Ze
werden van elkaar gescheiden door lage
boompjes, struiken en hagen van gevlochten
doorntakken. Oefenterreinen, de doelen
genoemd, lagen vlak bij de stadsgrens vanwege
het risico op 'afzwaaiers'.
De Mariatoren, nu rechts van u.
Detail stadsplattegrond J. Blaeu met de situatie rond
1630.

Het Sint-Joris poortje (links)
De eerste schutterij was vooral een elitekorps. Om lid te worden moest je bijvoorbeeld voldoende
inkomen hebben om je uitrusting te kunnen betalen. De leden schoten met een voetboog die
duurder was dan een boog die met de hand werd aangespannen. Dit schuttersgilde had St. Joris als
patroonheilige gekozen, de beschermheilige voor militairen en soldaten. Dat is te zien aan de
gevelsteen boven de ingang.

Het is handig om deze even van dichtbij te bekijken.
St. Joris is in de overleveringen bekend geworden door zijn strijd met een draak, een symbool voor
het heidendom. Dichtbij de stad Silene (zie linksboven op het reliëf) in Libië leefde te midden van
moerassen een vreselijke draak die tevredengesteld moest worden met twee schapen per dag. Toen
de schapen bijna op raakten, ging men over tot het offeren van kinderen. Uiteindelijk was de dochter
van de koning aan de beurt. Zij werd met een schaap bij de draak achtergelaten (zie haar huilend
rechtsboven op het reliëf). Joris beloofde de koning dat hij het ondier zou doden als het volk zich
door hem zou laten dopen. Toen de koning akkoord ging, sprong Joris op zijn paard en doodde de
draak met zijn lans. Op die dag lieten 15.000 mensen zich dopen.

Het Sint-Sebastiaan poortje (rechts)
Het andere schuttersgilde in Hoorn koos St. Sebastiaan als beschermheilige. Deze schutters kwamen
uit de sociale middenklasse en gebruikten de goedkopere handboog.
Tijdens het bewind van de Romeinse keizer Diocletianus werden christenen vervolgd. Sebastiaan was
zelf een christen en hielp mensen die leden onder die vervolgingen. De keizer liet hem door soldaten
arresteren. Deze bonden hem aan een boom en doorzeefden hem met pijlen. Een christelijke
weduwe wilde hem begraven maar merkte dat hij nog leefde. Ze nam hem mee naar huis en
verzorgde zijn wonden. Later werd Sebastiaan opnieuw gearresteerd en doodgeknuppeld.
Onder het wapen van Hoorn zien we Sebastiaan staan met zijn rechterarm boven zijn hoofd
vastgebonden. De linker schutter, met helm, heeft een boog in zijn hand. Als u goed kijkt, ziet u de
pijlen in de zij van Sebastiaan. Ziet u ook dat de rechter schutter oorspronkelijk een speer heeft
vastgehouden?

Route naar 2
Vervolg de route langs de oude stadswal, passeer de Mariatoren en ga linksaf de Achterstraat
in. Bijna aan het einde van de straat ziet u aan de linkerkant het Doelenpoortje. Vanaf de
overkant van de straat heeft u het beste overzicht.

2 Doelenpoortje
Ontdek
•
•

Dit poortje vormde de entree naar het verenigingsgebouw van één van de twee schuttersgilden.
Kunt u a.d.h.v. de beeldenpartij inmiddels zelf ontdekken of dit het St. Jorisgilde of het St.
Sebastiaangilde betrof?
Tussen de voeten van de linker soldaat ontdekt u in de krabbels de naam van Jeremias Sutel
geboren in Northeim. Jeremias werkte als ‘beeldsnijder’ in Hannover.

Bouwpakketten over de Zuiderzee
De beelden zijn verrassend gedetailleerd uitgewerkt. Ze zijn in steengroeves vlak bij Hannover in
Duitsland gemaakt en over de Weser via Bremen en de Noordzee per schip naar Hoorn vervoerd. Dit
is uitzonderlijk want vrijwel alle lichte natuursteen die u in de poortjes van deze wandeling aantreft,
komt uit de steengroeves van Bentheim net over de Duitse grens bij Oldenzaal. De onderdelen
werden daar volgens tekening van de opdrachtgever uitgehakt om vervolgens als een soort
bouwpakket via de IJssel en Zuiderzee naar Hoorn te worden verscheept.
Het blokkenmotief links en rechts naast de ingang gaat u deze wandeling nog twee keer terugzien.
Aan beide kanten van de sluitsteen staat het bouwjaar van het poortje vermeld.

Schat, ik moet trainen vanavond ….
Deze poort gaf toegang tot het verenigingsgebouw van de St. Sebastiaan schutters. Net als de
schietschijf en de schietbanen werd het verenigingsgebouw de ‘doelen’ genoemd.
Naast beveiligingstaken was de sociale betekenis van de schutterij heel belangrijk. Het
verenigingsleven bood ook destijds een mooie gelegenheid om te 'netwerken'. Het bier in de
feestzaal van het verenigingsgebouw was vrijgesteld van accijnzen en vloeide rijkelijk. De
kastelein/beheerder van de doelen was een man van aanzien, meestal een notabele.
Voordat het poortje met de nieuwe pronkgevel werd aangebracht, is de begane grond een
verdieping omhoog gebracht. Zie de raampjes rechts onderaan het pand. Het pand heeft ook daarna
nog een aantal grondige verbouwingen ondergaan waardoor de gevel momenteel een combinatie
van bouwstijlen laat zien.
In de feestzaal van de schutters hebben enorme schutterstukken gehangen van de Hoornse schilder
Rotius. Het West-Fries Museum aan de Roode Steen heeft een aparte zaal ingericht waar deze zijn te
bewonderen. U treft in het museum tevens een archiefkist van het St. Jorisgilde aan uit de 16e eeuw.
Het was gebruikelijk dat gilden een 'armenkas' bijhielden om behoeftige en zieke leden te
ondersteunen.

Route naar 3
U slaat twee keer rechtsaf en wandelt rechts langs het water van het Nieuwland. Steek het
water over via het Kippebruggetje en direct rechts over de Munnickenbrug. U wandelt nu
rechts naast het water langs het Munnickenveld. Aan de rechterkant ziet u voor een hofje het
poortje van de Latijnse School.

3 Latijnse poortje
Ontdek
•
•
•

Wellicht valt het u op dat het poortje nogal vrij in de ruimte staat en als doorgang geen functie
hoeft te hebben.
De aanzet naar de boog krijgt een extra accent met drie kleine halve bollen aan beide kanten. Dit
motief kwam u al eerder tegen bij de schutterspoortjes tegenover de oude stadswal. Evenals het
wapen van Hoorn dat hier in het midden boven de kroonlijst prijkt.
Op de hoeken van de kroonlijst ziet u vazen staan. Ziet u de metalen pennen uit de vazen steken?
Hier waren stenen granaatappels in geprikt. Het is onbekend waar deze zijn gebleven.

Mix & match met vintage
De Latijnse tekst onder de kroonlijst is van de Romeinse schrijver Horatius en betekent: ‘Christus als
leidsman en onder zegening van Christus brengt de muze het hemelse geluk’.
Natuursteen was duur vanwege de transportkosten en het arbeidsloon voor de bewerking.
Elementen van oudere poortjes werden daarom gerecycled en gecombineerd. De teksttableaus
boven de doorgang van dit poortje zijn bijvoorbeeld aanzienlijk ouder dan het aangegeven bouwjaar.
Het Latijnse poortje was vanaf 1613 een doorgang vanaf de Kruisstraat
naar de Latijnse School die op het terrein van het voormalige
Ceciliaklooster was gehuisvest. Toen in de vorige eeuw op dat terrein een
groentemarkt werd gehouden, hebben de af- en aanrijdende handkarren
de blokken aan de onderkant beschadigd. Momenteel nog duidelijk te
zien. Vereniging Oud Hoorn stelde daarom voor om het poortje te
verplaatsen. Nadat het in delen in de opslag van het museum had
gelegen, heeft het na de oorlog een nieuwe plek gekregen als doorgang
naar dit mooie hofje.

Het Latijnse poortje toen het nog aan de Kruisstraat 28 stond.

Latijnse School
Toen na de reformatie de gebouwen van het Ceciliaklooster aan de Kruisstraat leeg kwamen te staan,
werden er vier scholen ondergebracht; de Grote -, de Latijnse -, de Franse - en de Duitse School. Een
grondige kennis van het Latijn stelde de kinderen in staat om verder te studeren en was belangrijk
om later als koopman of klerk aan de slag te gaan.

Route naar 4
Vervolg de route tot de Spoorstraat. Recht tegenover u ziet u het eerste poortje dat vroeger
toegang gaf naar de St. Pietershof.

4 Sint-Pietershofpoortje 1
Ontdek
•
•
•

Het gebouwencomplex achter dit poortje biedt al 450 jaar huisvesting aan ouderen.
Ziet u die functie terug in de ornamenten op het poortje?
Een bijzonder voorbeeld van immaterieel erfgoed is dat niet de eigenaar (gemeente Hoorn) het
beheer uitoefent maar een college van regenten; al 400 jaar!

Zorginstellingen in de Gouden Eeuw
Begin 17e eeuw had het stadsbestuur behoefte aan een zorginstelling voor oude mannen en een
tuchthuis voor bedelaars en krankzinnigen. Dit leidde tot een flinke verbouwing van het voormalige
kloostercomplex op dit terrein met als bekroning dit poortje. Oude vrouwen werden ondergebracht
in het Oude Vrouwenhuis (zie 6). Toen die instelling echter failliet ging, verhuisden de dames naar dit
complex.
De Pietershof rond 1650 volgens de maquette in
het West-Fries Museum.
De kapel herinnert aan de periode dat het
terrein door monniken werd bewoond.
Het zogenaamde ‘vierkant’ omsloot
een aparte binnenplaats. Een gesloten
afdeling met bewaking voor dollen, dwazen,
dronkenlappen en misdadigers.
Hier staat u nu.

St. Pieter ten hemel gestegen
Bovenaan prijkt het beeld van St. Pieter (=Petrus). Deze leerling van Jezus wordt meestal afgebeeld
met kalend hoofd en krullende baard. In zijn handen een boek en de sleutel van de hemelpoort.
De huidige gevelwand is tijdens een grote renovatie in 1901 gebouwd. Het poortje is daarna iets
hoger in de gevel teruggezet. Dat is te zien aan de grote extra blokken onderaan.
St. Pieter was na de renovatie letterlijk ten hemel gestegen. Het beeld was namelijk boven de
driehoek geplaatst. Na een tip van Vereniging Oud Hoorn is St. Pieter snel weer op de oorspronkelijke
plek teruggebracht, midden in de nis.

Route
U loopt links verder en vervolgens rechts de hoek om rond het gebouw. Aan uw rechterhand
treft u de huidige ingang van het complex aan.

4 Sint-Pietershofpoortje 2
Ontdek
•
•
•

De omlijsting van de ingang wijkt behoorlijk af van de vormgeving die we tot nu toe bij de
poortjes tegenkwamen. Deze doorgang heeft een robuuste en relatief sobere uitstraling.
Waar we bij de eerste drie poortjes het wapen van Hoorn zagen zonder schilddrager, zien we
hier het wapen omvat door een prachtig uitgewerkte eenhoorn.
Kunt u het bouwjaar zelf herleiden aan de hand van de Romeinse cijfers?

Noord Koreaanse toestanden
Er is door de eeuwen heen regelmatig aan dit complex gesloopt en gebouwd. Zo verdween de kapel
op de afbeelding van de vorige bladzijde. Op deze plek verscheen in 1692 de nieuwe vleugel met
hoofdingang recht voor u.
Het poortje als afzonderlijk object raakte na de Renaissance uit de mode en u ziet hier hoe de ingang
min of meer wordt opgenomen in de totale gevelversiering in het midden van het pand.
Weldoeners van liefdadigheidsinstellingen werden regelmatig geëerd door hun familiewapens en
namen af te beelden. Dat zien we hier terug in de slingers met familiewapens.
De Latijnse tekst boven de hoofdingang doet niet onder voor een Noord Koreaanse nieuwslezeres.
Vrij vertaald;
`Bij de Burgemeesters ontstond de liefde en hun gloeiende geestdrift gaat bij de
regenten niet teloor. Een vlammende zorg omringde de ouden van dagen. De
toegepaste middelen leggen hiervan getuigenis af, en hun wapens bekrachtigen het.
0, dat in de hemel voor deze hooggeplaatste mannen de beloning zal opdagen.'

Volksvermaak op zondagmiddag
Het afgesloten ‘vierkant’ (zie afbeelding vorige
pagina) werd gebruikt voor de opvang van criminelen,
moordenaars, ‘krankzinnigen’ en dementerenden.
Op de afbeelding van C. Pronk uit 1727 ziet u burgers
van de stad op de binnenplaats van het vierkant met
wandelstokken op de deur tikken om een reactie te
ontlokken.

Route naar 5
Loop een klein stukje terug langs het hek en steek rechtdoor de parkeerplaats over. Houd
voor de huizen rechts aan en ga bij de hoek met het bordje Spoorstraat linksaf over de
Gedempte Turfhaven. Bij de kruising over de Gouw/Nieuwland steekt u recht over en loopt
nog een stukje verder langs de Gedempte Turfhaven. Loop rechts langs de bushalte en ga
rechtsaf de Korte Achterstraat in. Al snel ziet u links het Weeshuispoortje.

5 Weeshuispoortje
Ontdek
Er is iets vreemds met dit poortje aan de hand. Het jaartal geeft 1620 aan. In die tijd was het mode
om in de stijl van de Renaissance te bouwen. Een aantal versieringen hoort echter bij de bouwstijl
van een eeuw later; de bloemenslingers (festoenen) aan de zijkanten van de ingang, de ‘opgebonden
gordijntjes’ (draperieën) daarboven en de palmbladeren rechts en links naast de duif.

Recyclen
De poortomlijsting bestaat uit twee halve zuilen (pilasters) met daarboven in het zgn. fries de naam
van de instelling. Boven het fries drie beelden met in het midden de eenhoorn die het wapen van
Hoorn omvat. Boven de houten deur ziet u de sluitsteen in de vorm van een duif. De duif met
gespreide vleugels staat symbool voor de Heilige Geest en is afkomstig uit de tijd voor de reformatie
toen de ‘Heilige Geestvoogden’ verantwoordelijk waren voor de zorg voor weeskinderen. Ook bij
voormalige weeshuizen in andere steden komt u de duif tegen.
In 1729 is deze gevelwand grondig verbouwd. De onderkant van het poortje past veel beter bij de
bouwstijl uit die periode. Net als bij het Latijnse Poortje (3) heeft men bovenaan onderdelen van een
ouder poortje uit 1620 gebruikt.

Weeshuiskinderen goed verzorgd
De beelden zeggen iets over de functie van het gebouw. We zien links een meisje met een boek en
rechts een jongen met een opgerolde muts.
Nadat achter dit poortje de gebouwen op het kloosterterrein vrijkwamen, heeft het complex rond de
binnentuin bijna 400 jaar dienstgedaan als weeshuis. Regenten zagen toe op de financiën en de
opvoeding van de kinderen.
De binnenvader en -moeder zorgden voor de dagelijkse gang van zaken waarbij de binnenmoeder
verantwoordelijk was voor de keuken. Er was een aparte schoolmeester in dienst. Daarnaast ook:
een kindermoeder (voor de allerkleinsten), ziekenmoeder, linnennaaister, wollennaaister, breister en
schoenmaker. De chirurgijn zorgde in deeltijd voor verpleging van zieke kinderen en het knippen en
scheren van de jongens. Om de twee weken stond er kalfsvlees op het menu. Kinderen die goed
konden leren gingen naar de Latijnse school en de universiteit in Leiden.
De weesmeisjes waren gewend aan discipline en vonden makkelijk werk als dienstbode in de
huishoudens van notabelen. De meeste weesjongens gingen aan de slag in het ambacht waarin ze als
werkjongen waren opleid. De avontuurlijker ingestelde types monsterden aan bij de VOC, WIC of
Admiraliteit.
In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de laatste zes weeskinderen opgenomen in het gezin van
het huisbewaarders echtpaar.

Route naar 6
Vervolg de route door de Korte Achterstraat en steek recht over naar de linkerkant van de
Nieuwstraat. Aan de linkerkant ziet u al snel een poortje met het jaartal 1603. Tot nu toe
bent u steeds langs de poortjes gelopen, nu gaat u onder het poortje door de Wisselstraat in.
Aan de rechterkant ziet u het eerste poortje van het Oude Vrouwenhuis.

6 Oude Vrouwenhuispoortje 1
Ontdek
•
•
•

Het poortje is gebouwd toen de zusters van het Geertenklooster dit terrein al enige decennia
verlaten hadden. Evengoed spreken we in de volksmond vandaag de dag nog over het
Kloosterpoortje.
De opvallende afbeelding met twee stoelen lijkt niet zo goed te passen bij de vormentaal die we
tot nu toe tegenkwamen. De voorstelling doet eerder denken aan de kneuterigheid van de
Biedermeiertijd.
Dit poortje heeft als voorbeeld gediend voor een paar poortjes die u eerder tegenkwam.

Adriaen inspireert zijn volgers
Op een deel van dit voormalige kloosterterrein werd na de reformatie een zorginstelling voor oude
vrouwen gebouwd. Deze bestond uit twee evenwijdig aan elkaar lopende vleugels waardoor achter
dit poortje een binnentuin ontstond. De Amsterdamse steenhouwer Adriaen Louwersz kreeg in 1606
opdracht om de entree te verfraaien met een “hertsteenen” poort en u herkent inmiddels aan de
kleur dat het om zandsteen gaat. Het blokmotief aan weerszijden van de doorgang is negen jaar later
gekopieerd bij het Doelenpoortje (2) en nog twee jaar later bij het St. Pietershofpoortje (4-1).

Doen
In 1992 heeft de gemeente twaalf vervallen poortjes ingrijpend gerestaureerd. Het reliëf van de
afbeelding op dit poortje was onherkenbaar versleten. De Hoornse kunstenaar Carolus Diederich
heeft dit nieuwe ontwerp gemaakt en beeldhouwer Jan Hilbers uit Berkhout heeft het in steen
gehakt.
•

Welke elementen in de voorstelling vindt u passen bij de functie van de voormalige
zorginstelling voor ouderen?

Het vrouwenkopje is bedekt met een zwart kapje, in West-Fries dialect het ‘harseslappie’ genoemd,
dat stond vroeger voor het weduwschap.

Verdienmodel ouderenzorg
Behalve oude, behoeftige vrouwen die leefden van liefdadigheid, nam men ook betalende inwoners
aan. Voor vrouwen en kinderen waarvan de man op zee was, bood deze instelling een veilige
woonplek.
Mooie idealen maar over het verdienmodel hadden de regenten minder goed nagedacht. De
instelling is wegens geldgebrek dertig jaar na de stichting opgeheven en de bewoonsters werden
ondergebracht in het Oude Mannenhuis van de Pietershof (zie 4-1).
Route
U loopt onder het poortje door naar het binnenterrein. (Poortje dicht? Loop terug en sla 2 x
links af) U vervolgt de route onder het volgende poortje door naar het Kerkplein. Draai u om.

6 Oude Vrouwenhuispoortje 2

De uitsnede van de plattegrond van J. Blaeu hiernaast geeft de
situatie weer rond 1630. Via het poortje boven de 4 van ‘48’
bent u zojuist de binnentuin (m) doorgelopen.
Hier staat u nu

Ontdek
•
•
•
•

Kijk eens naar de kleding, attributen en houding van de dames bovenaan. Waren dit bewoonsters
of regentessen?
Welke ornamenten aan dit poortje verwijzen naar een instelling voor oude vrouwen?
Herkent u in de halve zuilen de tempels uit de Griekse bouwkunst?
Bijzonder is de scharnier halverwege de pilasters, deze vorm is bij geen enkel ander poortje in
Nederland toegepast.

Amsterdamse vaklieden werken in Hoorn
Als eerste werd de vleugel aan de Wisselstraat gebouwd met het vorige poortje. In de jaren daarna
kwam ook de vleugel aan deze kant tot stand en de hoofdingang kwam aan dit plein te liggen.
De opbouw van deze poort is redelijk standaard gekopieerd uit boeken met voorbeelden en doet
sterk denken aan het werk van de beroemde bouwmeester Hendrick de Keyser. Dat is niet
verwonderlijk als je bedenkt dat de bouwer van dit poortje, Joachim de Steenhouwer, Hendrick de
Keyser heeft gekend. Ze kwamen beiden uit Amsterdam, hadden hetzelfde beroep en waren op
hetzelfde moment in Hoorn. Hendrick de Keyser was rond 1610 namelijk betrokken bij de bouw van
de Waag aan de Roode Steen.
We zien de vergankelijkheid van het leven aangegeven met een zandloper en een schedel. De
maskers met vrouwenkoppen onder aan de halfzuilen zijn behoorlijk verweerd.

Doen
Heeft u tijdens de route gemerkt hoe vaak de krul als versiering is gebruikt? Bij zes
poortjes bent u ze tegengekomen. De krullen lijken op opgerolde stukjes papier en
worden daarom ook wel ‘rolwerk’ genoemd; tijdens de Renaissance bij onze
bouwmeesters een bijzonder populaire vorm.
•

Hoeveel rolwerk telt u aan dit poortje? Tip: kijk ook even vanaf de zijkant.

Route naar 7
Het laatste poortje van deze historische rondleiding bevindt zich rechts van u.

7 Admiraliteitspoortje
Ontdek
•

Vergelijk het jaartal eens met dat van het vorig poortje. Beide poortjes hebben typische
kenmerken van de Hollandse Renaissance en toch een heel andere uitstraling.

Massaproductie in de werkplaats van Hendrick
Terwijl het vorige poortje helemaal in natuursteen is opgetrokken, zien we hier wederom een
afwisseling met baksteen. Horizontale belijningen zijn een typisch kenmerk van de Renaissance en de
bouwmeester heeft zich niet ingehouden.
De top is helemaal omlijst met natuursteen. De S - en C vormen geven het geheel een weelderige
uitstraling en ook hier mocht het rolwerk natuurlijk niet ontbreken.
Boven het jaartal zien we het wapen van de West-Friese Admiraliteit. De drie P’s staan voor het
devies Pugno Pro Patria: ik strijd voor het vaderland. Tussen de ankers een wapenschild met twee
leeuwen die u aankijken; het wapen van West-Friesland.
De leeuwenmaskers en mannenkoppen komen uit de werkplaats van Hendrick de Keyser in
Amsterdam. U komt deze ornamenten tegen bij andere monumenten in Hoorn maar ook in andere
Hollandse steden.

Pieter strijdt voor het vaderland
De Admiraliteit, voorloper van de huidige Marine, was aanvankelijk nog geen landelijke organisatie.
Het waren gewestelijke instellingen met regionale vertegenwoordigers.
Eind 16e eeuw trok de ‘Admiraliteit van het Noorderkwartier’ in de leegstaande gebouwen van het
Agnietenklooster op het terrein hier achter het poortje. Het was niet toevallig dat deze zich in Hoorn
vestigde. Hoorn was in de 16e en 17e eeuw een belangrijke havenplaats en de hoofdstad van het
gebied boven het IJ.
De admiraliteit leverde werkgelegenheid in de vorm van de werven en pakhuizen t.b.v. de bouw, de
reparatie, het onderhoud en het bevoorraden van de schepen van de vloot.
De gebouwen van de Admiraliteit werden in 1607 verbouwd en vernieuwd. (Zie het blauwe dak in U
vorm, linksonder in de afbeelding op de vorige pagina.) Dit poortje gaf het nieuwe gebouw een
waardige entree vanaf het Kerkplein.
Een beroemde viceadmiraal was de uit Hoorn afkomstige Pieter Floris. Hij is betrokken geweest bij
diverse zeeslagen. De Koninklijke Marine heeft 4 schepen naar hem vernoemd.

Vereniging Oud Hoorn
Ruim een eeuw lang actief
voor Hoorns erfgoed
Meer informatie over onze activiteiten vindt u in de pers, op posters en natuurlijk op onze
website www.oudhoorn.nl
Bezoek ons verenigingsgebouw; het Oost-Indisch Pakhuis. Hier treft u o.a. winkel,
bibliotheek/documentatiecentrum en exposities in de Kerkmeijerzaal. Openingstijden:
dinsdag en donderdag 10-16 uur en zaterdag 10-14 uur.
Onder de Boompjes 22 • 1621 GG Hoorn • tel. 0229 273570 www.oudhoorn.nl •
info@oudhoorn.nl • facebook: Oud Hoorn

WORD LID!
Draag bij aan het behoud van onze fraaie stad. U kunt zich via oudhoorn.nl,
leden@oudhoorn.nl of in het verenigingsgebouw aanmelden als lid. U ontvangt
dan bovendien het kwartaalblad thuis.

