Stadsbeeld aan het eind van de middeleeuwen
(noord is boven) 1560 J. van Deventer
Destijds nog geen weg

Torens en Kapellen
Deze wandeling voert u in een uur langs Hoorns erfgoed uit de Middeleeuwen.
• Startpunt: Noorderkerk; Kleine Noord 32, 1621 JG Hoorn
• Eindpunt: Hoofdtoren; Hoofd 2, 1621 AM Hoorn
•
Als begin van de Middeleeuwen hanteren we het moment dat Hoorn stadsrechten kreeg. Dat was in
1356 toen er ongeveer 400 mensen woonden. Vijftig jaar later was het aantal inwoners bijna
vertienvoudigd en deed de stad niet veel onder voor Amsterdam. In de 14e en 15e eeuw kwam Hoorn
economisch tot bloei.
De Middeleeuwen eindigen in 1572, het jaar dat Hoorn tijdens de Opstand tegen de Spanjaarden
voor Willem van Oranje koos.

Verdedigingswerken
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de Gedempte Turfhaven een behoorlijk brede straat is?
Langs deze route had Hoorn in 1426 als eerste West-Friese stad een omwalling. Het was een aarden
wal met vier houten poorten, wachthuisjes en een brede gracht. De aanleg van deze verdediging was
geen moment te vroeg want nog in hetzelfde jaar viel een leger van tussen de 6.000 en 10.000
Kennemers (Hoeks) de West-Friese steden (Kabeljauws) aan. Alkmaar werd overmeesterd maar bij
Hoorn vertraagde de stadsgracht de oprukkende soldaten zodat de Horinezen hulptroepen konden
afwachten waarmee de Kennemers werden verslagen.
Een krappe eeuw later waren het de Geldersen en Friezen die de West-Friese steden belaagden met
verrassingsaanvallen. Ondertussen was Hoorn behoorlijk uit haar jasje gegroeid. Begin 16e eeuw
werd daarom de stadsgrens uitgelegd en de voorstad binnen een nieuwe omwalling gebracht. De
gracht om de stad (huidige Draafsingel) werd uitgediept, met het slib werd een hoge wal aan de
stadszijde gemaakt. Tegelijkertijd werd flink geïnvesteerd in stenen verdedigingstorens,
toegangspoorten en een muur. Een aantal van deze bouwwerken is bewaard gebleven.

Kerken en kloosterkapellen
Het waren niet alleen de oorlogen die het leven van de Horinezen in de Middeleeuwen onzeker
maakten. Denk aan overstromingen, mislukte oogsten, pestepidemieën, de grote stadsbrand van
1481 of de gewelddadige plunderingen in 1482.
Mensen zochten steun bij het geloof en de geloofsgemeenschap. In het dagelijkse leven was de
geloofsuitoefening alom aanwezig. Priesters, monniken, kloosterzusters en leden van religieuze
broederschappen waren een normale verschijning in de straten. Dagelijks werden in alle kerken en
kapellen missen gevierd en het luiden van de vele klokken vormde een vertrouwd geluid. Hoorn
kende aan het eind van de Middeleeuwen drie kerken en acht kloosterkapellen.
Deze wandeling voert u mee langs de stille getuigen van een woelige periode uit de Hoornse
geschiedenis.
Samenstelling, redactie en coverfoto A.M. Morit; Erfgoededucatie ©VOH

1 Noorderkerk
Ontdek
•
•
•

Aan de voorkant ziet u helemaal links en rechts de twee voormalige ingangen, nu met een bankje
ervoor. Waren de mensen vroeger zo klein of is er iets anders gebeurd?
Dit is de enige kerk in Hoorn die praktisch ongeschonden uit de Middeleeuwen is overgebleven.
Het wijzerbord van de klok steekt uit de gevel over de straat. Kunt u de reden bedenken?

Wonderen
Op een nacht konden Claes Molenaer en zijn vrouw de slaap niet vatten en keken uit hun raam.
Boven het huis van hun buurman Claes Doedesz zagen ze een beeld van Maria in de lucht zweven. De
buurt zag de verschijning als een aanwijzing dat op deze plek een kerk gebouwd moest worden. Claes
Doedesz weigerde echter om zijn huis en erf op te offeren. Een paar dagen later overleed hij aan de
pest. De buurt kwam opnieuw met het verzoek bij zijn weduwe. U raadt het al, mevr. Doedesz durfde
niet meer te weigeren en de bouw van het eerste houten kerkje op deze plek kon beginnen (1426).
Toen de bouw bijna klaar was, kwam een schip de haven binnen met een Mariabeeld bestemd voor
Friesland. De volgende dag lukte het de schipper door weer en wind niet om de haven uit te varen.
De dag erna ook niet en de dag daarna nog steeds niet. Claes Molenaer ging het beeld eens bekijken
en laat het nou precies lijken op zijn Maria-verschijning! De buurt kocht het beeld en daarmee was
de naam van de kerk bezegeld; Vrouwekerk, naar Maria. Het houten beeld is in het West-Fries
museum te bewonderen.

Gestapelde grafkisten
Een paar decennia later begon men stukje bij beetje de houten kapel te vervangen door een stenen
kerk. In 1519 was de huidige vorm bereikt met drie even hoge en vrijwel even brede hallen. Aan de
voorkant herkent u deze aan de drie even hoge topgevels. De muren werden opgetrokken uit
handgevormde rode baksteen afgewisseld met blokjes en banden van natuursteen. De constructie
werd verstevigd met steunberen tussen de ramen.
De straat is regelmatig opgehoogd en de dorpels van de oorspronkelijke ingangen zitten nu een halve
meter onder de grond. Ook de vloer in de kerk is een paar keer verhoogd om ruimte te maken voor
een nieuwe laag grafkisten.
Heiligenverering past niet bij het protestantisme en de naam van deze kerk veranderde na de
Reformatie in Noorderkerk.
Na de Middeleeuwen werd in het midden van de voorgevel een hogere ingang gemaakt, zo ook
rechts om de hoek. ‘EN MESSEM IMMORTALITATIS’ betekent: zie hier de oogst der onsterfelijkheid.
‘HIC META DOLORIS’ betekent: het eind van de smart. Welke versieringen stimuleerden de mensen
nog meer om stil te staan bij de eindigheid van het leven?

Route naar 2
U loopt rechts naast de kerk de Noorderkerksteeg door en steekt rechtdoor de Veemarkt
over. In de Baanstraat blijft u rechtdoor lopen. Aan het einde laat u de Spoorstraat aan uw
rechterhand voorbij gaan. De weg stijgt en al snel bevindt u zich op de Waterpoortbrug.

2 Waterpoort
Ontdek
•
•

U bevindt zich relatief hoog, boven op de oude stadswal. Kunt u herleiden hoe deze ongeveer
gelopen heeft?
Wist u dat ‘watermanagement’ al in de Middeleeuwen hoog op de agenda van het stadsbestuur
stond?

Aanleiding voor een nederzetting
Onder u stroomt al vanaf het ontstaan van de stad een waterloop. De Tocht liep aanvankelijk in
zuidelijke richting van de Nieuwlandsgracht via de Gouw, Nieuwstraat en Kerkstraat door tot de
Roode Steen. In noordelijke richting liep de Tocht in het verlengde van de Nieuwlandsgracht achter
langs de huidige tuinen van de Koepoortsweg een flink stuk het West-Friese ommeland in.
Het was niet alleen de belangrijkste route voor goederenvervoer tussen Hoorn en West-Friesland, de
Tocht had ook een belangrijke afwaterende functie voor het grondgebied rond Hoorn.
Begin 16e eeuw werden de stadsgrenzen uitgelegd en van nieuwe stadswallen en grachten voorzien.
Via de opening onder u voeren West-Friese boeren hun producten naar de markten in Hoorn. De
poort kon worden afgesloten met een traliewerk om de vijand buiten de stad te houden.
Aan de kant van de Nieuwlandsgracht herkent u de duimen waaraan scharnieren van schotdeuren
hebben gehangen. Men liep geen enkel risico dat bij overstromingen het zoute Zuiderzeewater via de
Tocht eventueel de West-Friese akkers zou bereiken om voor jaren de oogsten te bederven.

Zoet en zout
Fundamenten van de molen op de afbeelding hiernaast
liggen nog onder de huidige muziekschool ten westen van u.
Deze molen sloeg het water van het achterland via riolen
door de stad waarna het bij de sluizen geloosd werd in de
Zuiderzee.

Turfhaven

Stadsplattegrond van 1582 met in de cirkel deze waterpoort.
Blauw: zoet (binnen)water; paars: zout (buiten)water.
Scheepjes werden met overtomen over de scheidingen
tussen het zoete – en zoute water heen getild.
Halverwege de 18e eeuw werd de waterpoort opgenomen in
de huidige brug.

Route naar 3
Blijf de route in dezelfde richting volgen. Steek het Koepoortsplein recht over. U laat de brug
links van u liggen en kiest het wandelpad boven op de oude stadswal. Aan de linkerkant staat
de Mariatoren.

3 Mariatoren
Ontdek
•
•

De rechte muur aan de voorkant heeft aan beide zijkanten een wat rafelige afwerking door de
uitstekende stenen. Deze is tijdens een restauratie in het verleden aangebracht als een knipoog
naar de voormalige stadsmuur. Die heeft er aan dit gedeelte van de wal overigens nooit gestaan.
Is u aan de zijkant de rand met geschakelde bogen opgevallen? Het halfronde deel van de
Hoofdtoren heeft zo’n zelfde rand.

Grachten en wallen
Oorlogen werden in de Middeleeuwen voornamelijk gevoerd om steden onder controle te krijgen.
Begin 16e eeuw werd West-Friesland regelmatig verrast door aanvallen van Geldersen en Friezen en
het was dringend nodig om in Hoorn de verdediging te versterken. Boeren uit de omgeving werden
opgetrommeld om mee te helpen en diverse instellingen waaronder de kloosters, droegen bij aan de
financiering.
De gracht om de stad werd uitgediept en het slib werd gebruikt om de wal onder uw voeten op te
hogen. De nieuwe stadswal werd voorzien van poorten en waltorens. Vanuit deze torens kon je de
omgeving in de gaten houden en de vijand bestoken met projectielen.

Schutters te wapen
Deze toren dankt zijn naam aan het terrein dat hoorde bij het Mariaklooster. Het klooster leverde
niet alleen de grond, maar droeg ook bij in de kosten van de bouw. Menig sponsor kan tegenwoordig
jaloers zijn op de effectiviteit van die donatie; 500 jaar naamsbekendheid!
Op vijf meter hoogte ziet u een rand van gemetselde bogen ondersteund door natuurstenen
consoles. Daarboven was aan de binnenkant van de muur een omloop voor de boogschutters. De
schutters stonden hier veilig om de vijand te bestoken door de schietgaten. Dat zijn de rechthoekige
openingen afgesloten door luiken.
De gaten daartussen, met een korte sleuf naar boven en naar
beneden, waren bedoeld voor vuurwapens zoals de haakbus
hiernaast.
Op de begane grond zijn vijf schietsleuven aangebracht om het veld rondom de toren te verdedigen.
Als u het paadje langs de toren naar beneden loopt, herkent u ter hoogte van de kelder een groter
schietgat bedoeld voor een kanon.
De enige waltoren die er nog staat is deze Mariatoren, in de volksmond ook wel Kruittoren genoemd.
Toen in de 19e eeuw de verdedigingswerken hun functie hadden verloren is het gebouw namelijk
gebruikt als kruitmagazijn en garnizoenswacht. De kelder diende als ijskelder en opslagplaats van
vlees.
Route naar 4
Vervolg de route op de stadswal en sla bij de Volière rechtsaf de Pakhuisstraat in. Direct over
de ophaalbrug slaat u rechtsaf. Links ziet u het poortje dat toegang geeft tot de stiltetuin van
het voormalige Mariaklooster.

4 Mariaklooster
Openingstijden stiltetuin: Tussen 9 en 18 uur, in het weekend tussen 10 en 18 uur.

Ontdek
U staat in de binnenhof van een voormalig kloostercomplex,
exemplarisch voor het kloosterleven van de acht kloosters
die Hoorn in de Middeleeuwen heeft gekend.
De geelgekleurde gebouwen op de afbeelding hiernaast
hoorden aan het eind van de Middeleeuwen bij het
Mariaklooster.

‘Negen Susteren op een May avont’
Rond 1400 kocht een priester hier een aantal huisjes en ‘sette daer negen Susteren in, op een May
avont’, aldus een oude kroniek. Deze gemeenschappelijke woonvorm was erg populair en het aantal
zusters nam snel toe. Van sommige kloosters in Hoorn is bekend dat zij wel 50 zusters huisvestten.
Begin 16e eeuw is een houten kapel vervangen door de stenen kapel die we nu nog in deze
binnentuin zien staan. De oorspronkelijke vensterindeling is te herkennen aan de dichtgemetselde
nissen. Net als bij de Noorderkerk zien we hier tussen de vensters de steunberen, bedoeld om de
muren te verstevigen.
Het loont zeker de moeite om even links naast de Mariakapel te kijken naar de contouren van de
kapel van het Catharinaklooster.

Kloosterleven
De zusters sliepen op een gemeenschappelijke slaapzaal. De maaltijd werd gebruikt in de eetzaal, dat
was het gebouw met de hoge kap in de hoek aan de Turfhaven. Naast de eetzaal lag de keuken met
voorraadkamer. De andere gebouwen rond deze hof waren bestemd voor: bakkerij, brouwhuis,
werkhuis, spinkamer, wasruimte, turfopslag en bibliotheek. De binnenhof zelf werd gebruikt als
moestuin, kerkhof en bleekveld.
Achter het wandelpad dat nu richting de kapel loopt, lagen in de Middeleeuwen drie langgerekte
gebouwen. Hier woonden mensen die tegen betaling kost en inwoning kregen.
Aan de overkant van de Turfhaven stond het ziekenverblijf, enkele schuren en de koeienstal.
Het klooster heeft moeilijke tijden gekend. Bijvoorbeeld door plunderingen of dijkdoorbraken. De
zusters hebben zich na overstromingen maandenlang met een bootje door de kloostergebouwen
moeten verplaatsen. Het water stond tot hun middel.
Na de Middeleeuwen is de kapel onder meer gebruikt als opslagplaats voor wapens en is de
voorgevel aan de Korte Achterstraat vervangen. De andere voormalige kloostergebouwen hebben
400 jaar dienstgedaan als weeshuis.
Route naar 5
Bij het verlaten van de stiltetuin gaat u linksaf en nogmaals linksaf de Korte Achterstraat in.
Aan het eind, bij de viersprong, gaat u rechtsaf door de Nieuwsteeg. Aan de linkerkant is de
Ceciliakapel.

5 Ceciliakapel
Ontdek
De afbeelding rechts is een reconstructie van de
oorspronkelijke gevel.
• Wat is hetzelfde gebleven?
• Wat is er veranderd?

Stiekem naar de priester kijken
Deze kapel was onderdeel van het Ceciliaklooster. De muren en de kap zijn grotendeels in oude staat
behouden gebleven. Boven het rechter gedeelte hebben de drie hoge vensters nog hun originele
vorm. Aan de binnenkant bevindt zich hierachter een extra verdieping, de zogenaamde
nonnengalerij. De zusters van het Ceciliaklooster konden daar vanachter een balustrade ongezien de
dienst volgen. Als enige klooster in Hoorn hadden zij namelijk vrijwillig gekozen om in ‘clausuur’ te
leven. Dit betekent dat ze geen contact hadden met andere mensen en het klooster niet uit gingen.
De vier vensters links zijn gedeeltelijk dichtgemetseld toen de kapel na de Reformatie werd
verbouwd als eetzaal. De laatste decennia een prachtig decor voor menige huwelijksvoltrekking.
De horizontale waterlijst loopt nu recht. Zowel op de afbeelding als aan de kleur van het metselwerk
kunt u zien dat deze oorspronkelijk bij de nonnengalerij een meter lager versprong.

Geduchte concurrenten
De kloostergemeenschappen waren zelfvoorzienend. In de gebouwen op het terrein achter deze
kapel was een slaapzaal, lagen de voorraden, bakten de zusters hun brood, brouwden hun bier en
werkten in het weefhuis. In kloosters was van oudsher sprake van ‘groote neringe van weven ende
spinnen’, tot groot ongenoegen van de plaatselijke middenstand.
In de winter stonden de koeien op de binnenhof en moesten worden gevoerd. Vandaar dat de poort
rechts naast de kapel ook Hooypoort werd genoemd.
De kloosters groeiden uit tot grote gebouwencomplexen en verwierven dankzij schenkingen veel
land in de omliggende dorpen en diverse huizen in de stad. Op een bepaald moment was een derde
van de grond in Hoorn in bezit van de kloosters en dat was het stadsbestuur een doorn in het oog.
Vooral omdat de kloosters vrijgesteld waren om belasting te betalen. Dat heeft herhaaldelijk tot
conflicten geleid.
De meeste gebouwen van dit voormalige klooster zijn na de Middeleeuwen gebruikt als school of
woningen voor schoolmeesters.

Route naar 6
Loop terug naar de viersprong en ga rechtsaf de Nieuwstraat in. Al snel ziet u aan de
linkerkant een poortje waar u onderdoor loopt de Wisselstraat in. Aan uw rechterhand loopt u
nogmaals onder een poortje door. U steekt het Kerkplein recht over en gaat via de
Breestraat en de Schoolsteeg naar het Grote Oost. Op het Grote Oost slaat u linksaf. U ziet
aan uw rechterhand de Oosterkerk en gaat rechts langs deze kerk de Oosterkerksteeg door
naar het pleintje aan de achterkant van deze kerk.

6 Oosterkerk
Ontdek
•
•

U staat niet bij de voorgevel van deze kerk. Dat klopt, want de voorste helft is tijdens noodweer
ingestort en na de Middeleeuwen vervangen. Alleen het achterste gedeelte dateert uit de
Middeleeuwen.
De windvaan bovenop de toren; hier kraait geen haan maar vaart een schip.

Gael en Jan-Claesz krijgen ruzie
De broers Gael en Jan Claesz Block wilden samen een kapel stichten. Zij begonnen met de bouw,
maar kregen ruzie en besloten ieder apart een kapel te bouwen. De een ging door op de hoek van de
Bagijnensteeg, de ander begon in 1453 op de plaats van deze kerk. Omdat ze te weinig geld hadden,
stagneerde de bouw en de toenmalige jeugd zong een spottend versje:
Daer waren twee Gesellen,
Stichtende twee Capellen,
Haddens' haer Buydel wel besien,
Sy hadden genoeg gehad aen ien.
Zo’n dertig jaar later begon men deze Anthoniskerk in steen op te trekken. Zoals bij de meeste
kerken werd er afhankelijk van schenkingen regelmatig verbouwd en aangebouwd. In 1519 pakte
men het grondiger aan en werd deze kerk helemaal opnieuw opgetrokken. Vier jaar later was het
geld op en stond er een kerk met twee lage gevels aan het Grote Oost en een koor met dwarsschip
daarachter. Het koor was het ‘halfronde’ gedeelte waar de priester stond, nu recht voor u.
Op het dak stond een torentje met een luidklokje uit de voormalige houten kerk.

Voor de gewone man
We herkennen inmiddels de Gotische bouwstijl uit de Middeleeuwen. Een bakstenen gebouw met
hoge vensters eindigend in een spitsboog. Bovenaan de steunberen ziet u links en rechts kleine
vierkante openingen. In deze spiegaten werden balken gestoken zodat men hangend aan touwen de
gevel kon repareren. De steunberen zijn gemetseld van baksteen afgewisseld met blokjes en banden
van natuursteen. In de vensternissen ziet u gaaswerk aangebracht om de gebrandschilderde ramen
daarachter te beschermen.
De Anthoniskerk was vanaf het begin een gewone parochiekerk en werd vooral bezocht door
inwoners uit de omgeving van de haven: vissers, wevers, volders (wolvilters), kuipers etc.
Uniek aan zowel de Oosterkerk als de Noorderkerk is het wijzerbord van de klok dat vanaf de straat
beter zichtbaar was door het uit de gevel te laten steken.
Na de Reformatie werd de kerk overgenomen door de Hervormde gemeente en kreeg de naam
Oosterkerk.
Route naar 7 en 8
Met uw rug naar de achterkant van de kerk gaat u een beetje links, rechtdoor langs de
Mallegomsteeg richting de haven. Ga bij het water rechtsaf, over de ophaalbrug en direct
linksaf over de Veermanskade. Links treft u de Hooftoren aan met het Houten Hoofd.

7 Houten Hoofd
Ontdek
•
•

De steiger werd het Houten Hoofd genoemd en lag er al voor de bouw van de verdedigingstoren.
De Hoofdtoren dankt zijn naam aan de steiger.
Boven de deur van de aanbouw voor de steiger leest u twee stichtelijke teksten. Lukt het u om
de teksten te ontcijferen?

Ingang van de haven
Het beste overzicht heeft u aan de kade naast de drie bronzen beelden. U staat hier namelijk precies
boven de middeleeuwse haveningang die liep van de sluis tot pal aan de Hoofdtoren. Het Houten
Hoofd was aanvankelijk een rechte steiger op geheide palen. Na de Middeleeuwen is de steiger
verlengd met het gedeelte na de knik.
In de Middeleeuwen lag achter het Houten Hoofd
direct de Zuiderzee. De Zuiderzee stond in open
verbinding met de Noordzee en de stad stroomde
wel eens over. Bij hoog water werd de haven
afgesloten door vloedplanken in sleuven te
schuiven. Sleuven zijn opnieuw aangebracht in de
hardsteen naast het begin van de steiger, maar deze
hebben slechts een herinneringswaarde.
Goederenvervoer ging voornamelijk over water.
Handelsschepen meerden af aan het Houten Hoofd
om handelsbrieven te laten controleren en belasting
te betalen.
Vlak voor u de steiger betreedt, passeert u het accijnshuisje dat aan de Hoofdtoren is vastgebouwd.
Toepasselijke Bijbelteksten boven de ingang beoogden discussies over de tarieven in de kiem te
smoren: ‘Gaet in doer die enghe poort’ en ‘gheeft de keyser dat he toebehoert en gheeft god dat god
toebehoert. In het veld van de boogtrommel staat het wapen van West-Friesland.

Duivelse roddels
Brecht Veddesdochter, het ‘kaarsenwijf’ woonde in de St. Anthonissteeg naast de huidige
Oosterkerk. U bent daar zojuist doorheen gelopen (zie 6). Brecht beweerde dat ze de duivel in
levenden lijve op het accijnshuisje had zien zitten.
Het stadsbestuur zat echter helemaal niet te wachten op een oproer over de belastingen. Brecht
werd voor het gerecht gedaagd en veroordeeld om in de eerstvolgende processie mee te lopen met
een brandende waskaars in de hand en op de borst een houten duivel.
Het is gebruikelijk dat in een processie heilige objecten worden rondgedragen. Het nieuws over het
ronddragen van de duivel verspreidde zich snel in de dorpen rond Hoorn en Horinezen kregen
schertsend de bijnaam ‘duivel-dragers’.

8 Hoofdtoren
Rafelige muur
Vanaf de bankjes halverwege de steiger heeft u een goed zicht op de toren.
Begin 16e eeuw investeerde het stadsbestuur flink in de stadsverdediging en met name vanaf de zee
werd voor een aanval gevreesd. Deze verdedigingstoren uit 1532 was twee keer zo hoog als de
waltorens in de stad, bood een wijd schootsveld over zee, had muren van anderhalve meter dikte en
schietgaten voor kanonnen en musketten.
Het meest opvallend is dat de halfronde vorm, aan de kant van de zee is bedekt met een lichtkleurige
natuursteen (Gobertanger) en aan de stadszijde met gewone baksteen. De overgang ziet er rafelig uit
en historici zijn het nog niet eens over de reden. De witte kalksteen was goed bestand tegen het
zoute water en zal voor de aanvarende schippers van verre zichtbaar zijn geweest. Wellicht was de
baksteen noodzakelijk om de constructie van een poort of het accijnshuis op aan te sluiten.

Verdediging en baken
Op tien meter hoogte, boven de rij ronde bogen, bevond zich aan de binnenkant van de muur de
omloop voor de schutters. Tussen de schietgaten voor de boogschutters ziet u sleuven waar andere
schutters hun zware musketten door konden steken. Musketten waren de opvolgers van de lichtere
haakbussen.
Herkent u net als bij de Oosterkerk de spiegaten, hier pal naast de schietgaten?
Op dezelfde hoogte ziet u de lichtkooi. ’s Nachts brandde daar een kaars als baken voor aankomende
schepen. Tot in de vorige eeuw was de ‘lichtekooi’ een plek waar ’s nachts een lichtje brandde, maar
niet slechts als baken voor schippers.
Na de Middeleeuwen verdween de functie van verdedigingstoren. Het gebouw werd gebruikt als
vergaderzaal en kantoorruimte voor diverse instellingen die her en der over de voormalige
schietsleuven nieuwe kozijnen hebben laten aanbrengen.

Doen
Deze wandeling eindigt aan de stadszijde van de Hoofdtoren. Indien u een stukje de Italiaanse
Zeedijk op loopt, heeft u goed overzicht op de voorgevel. Ziet u onder het wapen van Hoorn ook aan
deze kant de lichtkooi? Had de schipper beide in beeld, voer hij op goede koers de haven in.
Hoewel de Hoofdtoren aan de stadszijde regelmatig is gerestaureerd, zijn nog enkele kenmerken van
de bouwstijl uit de Middeleeuwen overgebleven. Herkent u ze?
• Bakstenen afgewisseld met lichte natuurstenen blokjes of banden. (Werd nóg populairder in de
Gouden Eeuw).
• Relatief kleine deur- en lichtopeningen in ondiepe, brede nissen.
• Kozijnen van twee boven elkaar geplaatste ramen, het zogenoemde kloosterkozijn. Merk op dat
de kozijnen niet van hout maar van natuursteen zijn gemaakt.
• Ronde bogen bij vensters en deuren.
• Geometrische figuren als driepassen (= klavertje drie) en cirkels.
• Geschakelde boogjes.

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.

