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Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en
hun stadsbeeld
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Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en
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Op het omslag de Rode
Steen in 1784, geschilderd
door Isaa c Ouwater. Hier
stonden de belangrijkste
openbare gebouwen: hel
stadhuis, de waag en het
Staten.college (WFM).
Links: Het beeld van een
middeleeuwse stad werd
bepaald door stadsmuren. en
poorten. Deze foto van de
landzijde van de Koepoort is
gen.omen kort voor de
afbraak in.1871 (AWG).
Hieronder: een gravure
naar een tekening van C.
Pronk uit 1727, met de
Koepoortsweg buiten de
Koepoort (WFM).

In het prille begin zal Hoorn niet meer zijn geweest
dan een dijkdorpje aan de Westfriese zeedijk. Wat
kleine huisjes met rieten daken en wanden van
gevlochten takken, dichtgesmeerd met leem en
koemest, en een eenvoudig houten kerkje . Midden
in dat dorp lag een sluis, waar het riviertje de Gouw
het overtollige water van het drassige WestFriesland in zee loosde. Over de Gouw voerden
boeren de produkten van het platteland aan om die
bij de sluis te verhandelen.
Zo'n twee meter onder het plaveisel van de Rode
Steen zijn nog steeds de resten van die oude sluis
verborgen . En de loop van het riviertje de Gouw is
nog terug te vinden in het tracé van de Grote
Havensteeg , via de Rode Steen , Kerkstraat ,
Nieuwstraat , Gouw, Nieuwland en deTocht. De
hoge ligging van het Grote Oost verraadt nog steeds
dat hier vroeger de zeedijk lag.
Naarmate het dorp groeide , werden er meer huizen
gebouwd. Eerst langs het huidige Grote Noord tot

aan het Breed , later nog verder noordwaarts tot wat
nu het Keern heet. Nieuwe Noord en Achterom
waren grachten ter weerszijden van het Grote
Noord. OokTrommelstraat en Gerritsland waren
ooit grachten achter het Grote Oost.

Wallen en poorten
In de roerige vijftiende eeuw kreeg Hoorn als eerste
Westfriese stad een beschermende omwalling. In
1426 werd aan de gehele landzijde van de stad een
gracht gegraven. Met de vrijgekomen grond werd
een wal opgeworpen. Op deze oudste stadswal
stonden wachthuizen. Op vier plaatsen werd de
omwalling onderbroken door een houten poort. De
Westerpoort op de plaats waar het Breed op de
zeedijk aansloot , de Noorderpoort aan het einde
van het Noord, de Koepoort aan het einde van de
Achterstraat en de Oosterpoort aan het einde van
het Grote Oost. In datzelfde jaar werd op het
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terrein ten zuiden van het Grote Oost de
Appelhaven gegraven . Met de uitgegraven grond
verhoogde men de walkanten , zodat de Appelhaven
dienst kon gaan doen als binnenhaven .
De wegen in de stad waren nog ongeplaveid. Dat
veroorzaakte vooral in de winter veel overlast. Bij
regen veranderden zij in enorme modderpoelen
waarin wagens tot aan de assen wegzakten. Aan het
einde van de vijftiende eeuw werden de
belangrijkste verkeerswegen , zoals het Noord, het
Oost en het West , bestraat. Deze uitbreidingen en
verbeteringen konden worden bekostigd met het
geld dat werd verdiend met de toenemende handel.
Rond 1500 had Hoorn al een typisch stedelijk
karakter, met een aantal geplaveide straten , een
binnenhaven en aan de landzijde een stadswal met
vier houten poorten.

Stadsuitbreidingen
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Maar de stad bleef groeien en werd al spoedig te
klein voor het aantal inwoners. Dat was in de
zestiende eeuw aanleiding om de stad tot tweemaal
toe fors uit te breiden. De eerste stadsuitleg vond
plaats rond 1508. Om de stad beter te kunnen
verdedigen , werd een aantal hoeken in de oude
stadswal rechtgetrokken. Daarmee werd tevens het
stadsoppervlak vergroot. Een nieuwe wal werd
aangelegd om de hoek tussen Turfhaven en
Veemarkt recht te trekken. Op deze wal werden vijf
verdedigingstorens gebouwd , waarvan de
Mariatoren als enige is overgebleven. Deze toren
dankt zijn naam aan het Mariaklooster, dat
verplicht was mee te betalen aan de
verdedigingswerken rond de stad . Vervolgens werd
in 1510 een tweede hoek rechtgetrokken , die tussen
de Baanstraat en de Veemarkt . Daarmee kwam ook
het Sint Pietersklooster binnen de stadswal te
liggen. In diezelfde tijd werd ook begonnen met de
bouw van een nieuwe , uit steen opgetrokken
Oosterpoort. Pas in 1538 was het grote gebouw met
zijn opmerkelijke , uivormige koepels voltooid. Aan
de zeezijde beschermden de Baatlandtoren en de in
1532 gebouwde Hoofdtoren de stad. Omdat de
aarden wal niet genoeg bescherming meer bood ,
werd begonnen met de bouw van een stenen muur
op de wal rond de stad. Zo'n vijftig jaar heeft het
geduurd voordat de ongeveer drie meter hoge en
anderhalve meter dikke muur klaar was .
Met de tweede stadsuitleg werd begonnen in 1576.
Drie jaar eerder hadd~n de Spanjaarden een

gevoelige nederlaag geleden in de slag op de
Zuiderzee. Amsterdam was nog in Spaanse handen
en Hoorn profiteerde daarvan. Steeds meer
schepen deden de Hoornse haven aan. De
Appelhaven bleek al snel te klein. Door de aanleg
van de Luiendijk werd de haven aanzienlijk
uitgebreid. Twee bolwerken en een aarden wal
moesten de nieuwe havenkom beschermen. Meer
landinwaarts werd begonnen met de bouw van de
Nieuwe Oosterpoort. Vanaf deze poort werd de wal
doorgetrokken in noord-westelijke richting. Bij de
Pakhuisstraat was de aansluiting op de oude
stadswal uit 1508. De oude Oosterpoort , die nu zijn
functie van stadspoort had verloren , werd niet
afgebroken , maar bleef in gebruik als gevangenis en
vergaderruimte van het chirurgijngsgilde en het
kleermakersgilde. In 1818 was het gebouw zo
bouwvallig geworden , dat het voor sloop werd
verkocht.
Wie rond 1600 vanaf de landzijde Hoorn naderde ,

Linksboven: Zo stelde men
zich in de 17de eeuw de
eerste drie huizen van
Hoorn vo01; in 1361
gebouwd door drie
Hamburgse broers (Colt.
H. van Zeben).
Daarnaast de Gou w, van
oorsprong een riviertje, op
een fot o van vóór 1878. Op
de achtergrond is de
ophaalbrug naar het
Nieuwland te zien, over de
nog niet gedempte
Twfha ven (AWG).
Daaronder: Deze kaart van
Jacob van Deventer geeft de
situatie weer van omstreeks
1560. De Gouw, als wate1; is
er goed op te herkennen
(WFM) .

Hierboven. de Nieuwen.dam,
gezien. van.af de Vismarkt in
1903. Deze oudste
binnen.haven van. Hoorn is
al in. de 14de eeuw gegraven..
In 1420 werd de haven.
uitgediept en. uitgebreid met
wat nu de Appelhaven. en.
Gedempte Appelhaven. heet
(AWG).
Daarnaast de Appelhaven,
die in.1420 werd aangelegd,
maakte de Nieuwendam
bereikbaar van.uit de
Karperkuil. Het graven en
op diepte houden van de
havens gebeurde geheel met
de hand. In. de 17de eeuw
werd een door paarden
aan.gedreven. baggermolen.
ontwikkeld, maar na 1750
kon Hoorn het geld niet
meer opbrengen om de
strijd tegen de verlanding
vol te houden. Daardoor is
het stadsbeeld aan de
zeezijde ingrijpend
gewijzigd (AWG).
Daaronder een plattegrond
van. Hoorn na de
stadsuitbreiding van 1576.
De hele stad is ommuurd.
Links zien we de twee
bolwerken die de
Karperkuil moeten
beschermen. en de Nieuwe
Oosterpoort (WFM).

zag de stad al van ver uit het landschap oprijzen. De
omwalling met de stenen muur, een indrukwekkend
aa ntal verdedigingstorens en de vier stadspoorten.
Nu herinneren alleen nog de Mariatoren , de
Hoofdtoren en de Nieuwe Oosterpoort aan dat
verleden.
De stadsuitbreiding van 1576/77 is aan de landzijde
de laatste geweest tot het eind van de vorige eeuw.
De bevolking nam wel toe , maar kon worden
gehuisvest op het vergrote stadsgebied binnen de
wallen en , na de Hervorming , ook op de grote
terreinen die bij de kloosters behoorden.
In de stad werden veel grachtjes , van oorsprong
oude poldersloten , overkluisd. De beerputten van
de aanliggende huizen werden op het aldus
ontstane riool aangesloten , zodat zij toch hun
afvalwater konden lozen . De meeste huizen
moesten het zonder zo'n afvoer doen. D at bleef zo
tot het eind van de vorige eeuw. Toen werd het
zogenaamde tonnenstelsel ingevoerd. Een of

tweemaal per week kwam de beerwagen langs. De
volle 'kiepelton' werd omgeruild voor een lege.
Door de aanleg van riolering werd dit tonnenstelsel
overbodig. Maar nog lang na de Tweede
Wereldoorlog waren veel huizen niet aangesloten
op de riolering.

De Roode Hel
Als er iets was , dat in de middeleeuwen de mensen
de stuipen op het lijf joeg , was het wel brand. In de
stad, waar de houten huizen met hun rieten daken
dicht op elkaar stonden , kon iedere uitbrekende
brand rampzalige gevolgen hebben . Dat gebeurde
bijvoorbeeld op goede vrijdag van het jaar 1481.
Terwijl de mannen bijeen waren in de Grote Kerk
om het nieuwe stadsbestuur te kiezen - zoals dat
ieder jaar op die dag gebeurde - brak brand uit in
het Sint Claraklooster aan het Kleine Noord. Door
de felle oostenwind sloeg het vuur over naar een
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Linksboven het Kleine
Noord, gezien vanuit het
Grote Noord met links de
ingang van het Breed. In het
middeleeuwse stratenplan,
met zijn logische
benamingen, is opmerkelijk
weinig gewijzigd. Het
Noord, Oost en West
werden, als de belangrijkste
doorgaanswegen, het eerst
geplaveid (AWG) .
Daarnaast het West, gezien
naar de waag, aan het begin
van onze eeuw. De straten
waren toen geplaveid met
grote, blauwe kasseien met
langs de huizen voetpaden
in kleine steentjes. Kinderen
moesten, zoals de twee links
ook doen, 'in de kleine
steentjes lopen'. R echts is
het in 1615 gebouwde pand
'In de Frahchtwagen ' te zien
(Co/l . WFH. Rabat).
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huis aan de andere kant van de straat, waar veel
hout lag opgeslagen. Binnen de kortste keren was
een vuurzee ontstaan . In de kerk drong wel
opgewonden geschreeuw door, maar daaruit werd
opgemaakt dat de stad onverhoeds was aangevallen
door een vijandelijk leger. Burgemeester Volkert
Melisz liet daarom onmiddellijk de stadspoorten
sluiten en beval de mannen hun posten in te nemen
op de stadsmuur om de vijandelijke aanval af te
slaan . Intussen probeerden de wanhopige vrouwen,
daarbij geholpen door geestelijken, te blussen wat
ze konden. Maar het was onbegonnen werk. De
oostenwind joeg een vonkenregen over de stad, die
alle huizen westelijk van het Grote en Kleine Noord
in lichterlaaie zette. Vanaf de Geldersesteeg tot de
Noorderpoort gingen alle huizen in vlammen op.
Nog jaren na die verschrikkelijke brand werd dit
deel van de stad de Roode Hel genoemd.
Het stadsbestuur was er veel aan gelegen zulke
rampen te voorkomen . Maar in die tijd waren alleen

de kerken en enkele huizen van aanzienlijke
burgers van steen gebouwd. De overige huizen
waren van hout en met rieten daken gedekt. Door
een gat in het dak van deze primitieve woningen
ontsnapte de rook van het open vuur. Dat vond het
stadsbestuur niet langer verantwoord. Om te
beginnen werden de bewoners verplicht de rieten
daken te vervangen door een dak van leien of
pannen , of tenminste het rieten dak in te smeren
met leem. Wie zijn huis van een 'hard dak' voorzag,
kreeg een Beierse gulden als tegemoetkoming in de
kosten.
Open vuren mochten niet meer in de huizen worden
gestookt. Boven de tegen een zijmuur gelegen
vuurplaats moesten een haard en een schouw
worden gemetseld. In 1513 werd het verboden
huizen te bouwen of te herstellen als de zijmuren
niet van steen waren. En rond 1600 kwam er een
algeheel verbod op het bouwen of herstellen van
houten voor- en achtergevels.

Daaronder een luchtfoto
van de Rode Steen en
omgeving. Vanuit het
driehoekige plein waaieren
naar alle kanten straten uit.
Onderaan de Kerkstraat en
vervolgens linksom het
Grote Oost, de Grote
Havensteeg, bovenaan het
West, de Proostensteeg en
het Grote Noord .
Rechtsboven is het
Achterom te zien, met de
dubbele trapgevel van het
voormalige Diaconiehuis
(AWG).

Hierboven een gezicht op de
Draafsingel met rechts de in
1508 gebouwde Maria- of
Kruittoren . Deze gravure
naar een tekening van
Cornelis Pronk verscheen in
1728 in een lofdicht op
'Hoorn's buitensingel' van
E.R. Westerop. Men kon in
die tijd nog, van de
Oosterpoort tot de
Westerpoort, rond de hele
stad wandelen en in de
winter schaatsen. Als
verdedigingswerk hadden
de stadswallen geen functie
mee1; maar des te meer als
groene zane rond de stad.
Deze werd in de 19de eeuw
nog versterkt door de aanleg
van plantsoenen met
schilderachtige
boomgroepen en
slingerpaden (RAH).
Daaronder de Draafsingel,
twee eeuwen later en nog
steeds een parkachtig
geheel. Alleen het deel
tussen de Spoorsingel en de
Westersingel werd gedempt,
wat nodig was om een goede
verbinding te krijgen tussen
de binnenstad en het buiten
de singel gebouwde station
(AWG).

Klassieke bouwkunst
Deze zo noodzakelijke 'verstening' van de stad was
alleen mogelijk doordat het Hoorn in die tijd
economisch voor de wind ging. In het begin van de
zeventiende eeuw werd Hoorn zelfs het bestuurlijke
centrum van het Noorderkwartier en ook dat had
gevolgen voor het uiterlijk van de stad. Waar eens
aan de Rode Steen het huis van de proost stond,
werd een monumentaal pand opgetrokken. Daar
vergaderden de afgezanten van de zeven steden van
het Noorderkwartier: Alkmaar, Edam , Enkhuizen ,
Hoorn , Medemblik, Monnikendam en Purmerend.
De gevel van dit gebouw, waarin nu hetWestfries
museum is gevestigd, moest op niet mis te verstane
wijze het gezag uitstralen van het College van
Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het
Noorderkwartier. Men liet zich daarbij inspireren
door de klassieke bouwkunst.
Elementen daaruit waren al eerder toegepast in het

Sint Jansgasthuis , dat in 1563 werd gebouwd. De
beeltenis van de patroonheilige heeft een klassieke
omlijsting en de naakte mannenfiguren op de
trappen van de gevel zijn typerend voor de
renaissance. Ook de Nieuwe Oosterpoort ,
gebouwd in 1578, heeft tal van klassieke elementen.
Zelfs de versteende kanonslopen aan de brugzijde
hebben een klassieke omlijsting. Minder uitbundig ,
maar niet minder duidelijk is de klassieke
!Jouw kunst vertaald in de gevel van het pand
Muntstraat 6, waar de Hoornse kamer van de
V.O.C. was gevestigd. In de achttiende eeuw lieten
ook rijke burgers zich graag inspireren door het
verre verleden als het ging om de decoratie van hun
woonhuizen. Op de gevellijst van het huis van de
familie Van Foreest aan het Grote Oost 43 zijn
godengestalten afgebeeld en het balkon wordt
gedragen door twee zogenoemde Atlanten. Zelfs in
de negentiende eeuw werd nog teruggegrepen op
de klassieke bouwkunst. Trapgevels werden
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Linksboven: Aan het einde
van het Kleine Noord werd
in de 15de eeuw deze
versterking gebouwd. Op de
voorgrond is de stadspoort
te zien, bereikbaar via een
houten brug en daarachter
een kleine dwangburcht op
een driekwart rond bolwerk
(WFM).

Daarnaast: Het
karakteristieke Houten
Hoofd zou een Betonnen
Hoofd zijn geweest, als
voorvechters van historisch
stadsschoon zich niet druk
gemaakt hadden. De foto
laat de deplorabele toestand
zien, waarin het na 1945
verkeerde (AWG).
Links: Van de verdwenen
stadspoorten is de Koepoort
het meest afgebeeld, in
tekeningen en zelfs op foto's.
Deze fraaie aquarel uit de
18de eeuw van H. de Winter
laat de poort van de
veldzijde zien, met het
wachthuisje. De beelden en
reliëfs van dit geheel worden
bewaard in het Westfries
museum (RAH) .
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afgebroken en naar de mode van die tijd vervangen
door rechte kroonlijsten die bovendien minder
onderhoud vergden. Het metselwerk van de
voorgevel werd in veel gevallen met een pleisterlaag
bedekt, waardoor de indruk werd gewekt dat de
gevel van natuursteen was opgetrokken.
Een van de grootste voorbeelden van klassieke
bouwkunst in Hoorn heeft maar korte tijd het
straatbeeld beheerst. Na de brand van 1838 werd de
zwaar gehavende Grote Kerk van een nieuwe gevel
voorzien. Geheel naar de mode van die tijd kreeg
die de vorm van een klassieke tempel. Vier
machtige zuilen droegen de kroonlijst en het
driehoekige fronton. Maar al in 1878 ging de kerk
opnieuw in vlammen op door blikseminslag. Van de
kerk bleef bij deze brand bijna niets gespaard.
Alleen de torenromp werd in de nieuwe, veel
kleinere kerk opgenomen. Nog steeds verraadt de
grote ruimte om de huidige kerk dat hier eens een
veel grotere kerk stond.

Een groene weyde
Het middeleeuwse Hoorn telde twee mannen- en
zeven vrouwenkloosters , die alle rond 1400 zijn
gesticht. De kloostergebouwen met hun grote
binnenhoven namen een geweldig deel van het
stadsoppervlak in beslag. Toen Hoomin 1572 koos
voor de prins van Oranje, en daarmee voor het
protestantisme, werden de kloosterlingen
hardhandig de stad uitgezet. De kloosters kwamen
in het bezit van de stad , en daarmee ook de grote
kloosterterreinen , die nu konden worden bebouwd.
De kloostergebouwen werden afgebroken of
kregen een andere functie. Het Sint Ceciliaklooster
, werd verbouwd tot logement voor de
Gecommitteerde Raden. Het klooster Sint
Pietersdal werd ingericht als tehuis voor oude
mannen en vrouwen. Het naast dit klooster gelegen
Munnickenveld , dat 'tot nog toe een groene weyck
was geweest', werd in 1587 'aan erven afgedeelt en
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H ierboven de Westerpoort
met omgeving, getekend
door C. Pronk in 1727. Over
de singel ligt een houten
schip brug. Links is een
waterpoo rt te zien,
waardoor k leine schuitjes in
het Smerighorn konden
kom en, nu het Breed
(R A H ) .
Rechts een 17de-eeuws
schilderij met de O ude
Oosterp oort. Deze p oort
zette de k roon op de eerste
stadsuitleg van 1510 en stond
aan het einde van. het Grote
Oost, tot waar de stad toen.
reikte. R echts is tussen. de
sten.en. huizen m et trapgevels
nog een. aan.tal houten
huisjes te zien. (WFM) .

den Burgers verkocht om daer huysen op te setten,
't welk noch eensdeels dit selve Jaer, eensdeels 't
J aer daer aen volgende geschiede'.
Nog afgezien van de grote , open kloosterterreinen ,
moeten we ons het middeleeuwse Hoorn niet
voorstellen als een volgebouwde stad met een
wirwar van kleine en drukke straatjes. De meeste
huizen stonden op hun eigen erf en binnen de
stadswal lagen nog veel boerderijen. Zo dankt het
Gerritsland zijn naam aan de boerderij van Gerrit
van Heemskerk , die hier ooit stond. Het gebied dat
hij bezat , bestond voornamelijk uit rietland . In de
loop van de vijftiende eeuw werd de drassige grond
opgehoogd en konden er de eerste huizen worden
gebouwd. De dwars over het terrein gegraven
gracht, die voor de afwatering moest zorgen , werd
in de zestiende eeuw overwelfd.
Buiten de stadsgracht lagen in de zestiende eeuw
voornamelijk weilanden. Sinds 1598 werden buiten

de Koepoort de Drie- en deTweebomenlaan en de
Venenlaan aangelegd . Al eerder, in 1581 was de
Singel tussen de Koepoort en de Oosterpoort 'tot
een wandelinge voor den Burger met Willigen
beplant'. Bijna driehonderd jaar lang veranderde er
weinig aan deze situatie . Maar aan het eind van de
vorige eeuw hadden grachten en wallen hun functie
voor de verdediging van de stad verloren . De
wallen werden voor een deel afgegraven en de
gracht tussen Achterstraat en Kleine Noord werd
gedempt , evenals deTurfhaven , de Veemarkt, en
het gedeelte van de singel voor het nieuwgebouwde
station. De monumentale torens en poortgebouwen
werden gesloopt. Alleen de Nieuwe Oosterpoort en
de Mariatoren konden op het nippertje worden
gered.
Toen in 1884 de eerste trein vanuit Zaandam
arriveerde , was Hoorn klaar voor de nieuwe tijd.
De stad was verlost uit haar isolement en zou een
nieuwe periode van welvaart tegemoet gaan.
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Woonerven
In H oorn zijn de woonerven van huizen vaak nog
m iddeleeuws. V!·oeger m ocht niemand een huis
af breken zonder dat 'hi binnen een jare daer een
beter huus op dat selve erve setten sel'.
Kooplieden die in goeden doen waren geraakt,
verhuisden niet, maar ve1fraaiden hun huis of
kochten een pand ernaast en lieten er dan één grote
gevel voor zetten. Nanning van Foreest gaf het
voorbeeld, anderen volgden . In 1771 werd
opgem erkt dat er 'buijtengewoon veel p articuliere
huijsen gebouwt is, m en kan ruijm 20 huijsen tellen,
die van vooren geheel vernieuwt of m erkelijk
vernieuwt werden '. D eze m ode drong in de 19de
eeuw ook door tot de gewone burgers.

Op deze pagina is tweemaal
de N ieuwstraat te zien,
bovenaan rond de
eeuwwisseling en daaronder
om streeks 1785. Het beeld is
haast ongewijzigd wat
betreft de plaats van alle
gebou wen. Het
Statenlogement rechts staat
er nog net zo, maar de k erk
is tot twee keer toe na brand
door een nieuwe vervangen.
De huizen zijn dezelfde,
maar de gevels zijn m et hun
tijd m eegegaan . Op de
tekening hebben bijna alle
huizen topgevels en goed te
zien is, dat ze worden
gesteund door stangen. Na
twee eeu wen weer en wind
begonnen deze gevels
kostbaar onderhoud te
vergen en dat had men voo r
deze ouderwetse bouwstijl
niet over. Op de foto zijn alle
topgevels vervangen door
modern e, rechte da k lijsten .

Het Smerighorn
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Vroeger was het Breed een van de belangrijkste
toegangswegen tot de oude stad. Zowel over land
als over water, want er lag een gracht , die sinds het
begin van de vijftiende eeuw Smerig-hom heette ,
wat zoiets als 'vettige hoek ' betekent. Hier, aan de
rand van de toenmalige stad , waren de bedrijven
gevestigd , die veel stank en afval produceerden ,
want die bedrijven had men liever niet midden in de
stad. Op de kaart van Blaeu uit omstreeks 1630
wordt deze gracht zelfs als Smeer-gorre vermeld ,
wat vrij vertaald neerkomt op 'vuile stinksloot' .
Aanvankelijk was alleen de zuidzijde van het
Smerighorn bebouwd. Na 1426 ging men ook aan
de noordzijde bouwen. De gracht was 'so nau , dat
naulijks twee kleyne Praemkens daer in konden
wisselen'. De kade aan de noordzijde was niet meer
dan een voetpad en de zuidzijde , die druk bereden
werd , was 'soo smal dat het bekommerlijk was langs

te rijden' . Herhaaldelijk werden 'de luyden op
Marktdagen van de Wagens in 't Water gedrongen'.
In 1618 werden de huizen aan de noordzijde
afgebroken en zo'n acht meter naar achteren weer
opgebouwd om de gracht en de kaden te kunnen
verbreden . De kaden werden 'aen weder zijden met
een steenen Muer opgehaelt en boven met blauwen
Arduyn bekleed'. Maar ook.de verbrede kaden
konden de toenemende verkeersdrukte niet
verwerken. Daarom werd in 1665 het gedeelte van
de gracht tussen het Grote Noord en het Nieuwe
Noord overwelfd en bestraat.
Voor het scheepvaartverkeer was de gracht toen al
niet meer van grote betekenis en het resterende
gedeelte van de gracht werd nauwelijks meer
onderhouden . In 1741 stortte een deel van de
kademuren in. Dat was aanleiding om het
Smerighorn te dempen . De straat die daardoor
ontstond , mocht met recht het Breed worden
genoemd.

Hierboven de TU1fhaven
vóór 1878. Links zijn
overtuinen te zien , die bij de
huizen aan de overkant
horen (A WC).
Daarnaast het Breed, dat in
1618 om verkeerstechnische
redenen werd verbreed en
waarvan de gracht al in 1741
was gedempt (AWG) .
Daaronder: H et Breed
kreeg als verkeersader in
1878 een verlengde door de
demping van de Twfhaven.
Links op deze foto is het Dal
en rechts de hoek met de
Ramen (AWG).

Gevelstenen en stoepen
Tot ver in de vorige eeuw hadden de huizen geen
huisnummers . Veel huizen hadden wel een naam ,
die meestal was afgeleid van de naam of het beroep
van de bewoner. Wie het kon betalen , liet een
gevelsteen of een gevelversiering aanbrengen , met
een voorstelling die hem na aan het hart lag.
Daarmee onderscheidde zijn huis zich van alle
andere huizen in de straat en zelfs in de stad. Een
uithangteken aan een pand maakte vaak duidelijk
welk beroep of bedrijf de eigenaar uitoefende. De
bewoner van een huis kon ook zijn welstand of zijn
status in de gevel tot uitdrukking brengen. Het
pand Grote Oost 7 bijvoorbeeld , heeft een fraaie
gevelband , die aan beide zijden wordt afgesloten
door een leeuwekop . In het midden prijkt het
wapen van Drechterland , gedragen door twee
kinderfiguurtjes die een korenschoof, een
druiventros en bazuinen vasthouden. Bij andere

huizen zijn familiewapens in de gevelversiering
opgenomen of verwante symbolen. In de gevelsteen
van het huis Achterom 3 zijn drie egels afgebeeld
met het opschrift 'In die 3 egels' . De egel , die met
zijn geduchte stekels gold als een symbool van grote
weerbaarheid , is ook terug te vinden in het wapen
van de Hoornse familie Sonck. Waarschijnlijk is dit
pand in 1616 gebouwd door Albert Sonck.
Rijkdom en status konden ook worden uitgedrukt
in de vorm van de stoep voor het huis. Die van het
Foreestenhuis aan het Grote Oost 43 is daar een
mooi voorbeeld van. Deze stoep, met aan
weerszijden smeedijzeren hekken en vier
stoeppalen waarvan er één als pomp heeft gediend ,
benadrukte de welstand en het aanzien van de
patriciërsfamilie Van Foreest.
Voor de aanleg en het gebruik van stoepen waren in
vroeger tijden speciale voorschriften. Zo mochten
in de omgeving van de Noorderkerk de stoepen
voor de huizen niet breder zijn dan een vierde deel
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Linksboven de gevelsteen
van het in 1616 gebouwde
huis aan hetAchterom3. De
geve/wanden werden tot in
de 18de eeuw verlevendigd
door bont gekleurde stenen
of houten geve/tekens,
uithangborden, luifels en
luiken (AWG) .
Hierboven de gevelsteen van
het metselaarsgildehuisje
dat gestaan heeft aan het
A chterom 51 (A WG) .
L inks de Bossuhuizen, eind
vorige eeuw geschilderd
door C. P Visschei: D eze
drie 17de-eeuwse
woonhuizen zijn versierd
m et gebeeldho uwde en
geschilderde f riezen,
waarop in beeld en woord
het verhaal van de slag op de
Zuiderzee in 1573 wordt
verteld (WFM).

van de venstermaat. Dit was om te voorkomen dat
de stoepen , waarop vaak handelswaren werden
uitgestald , teveel ruimte van de openbare weg
zouden innemen. Soms werd op de stoep een pomp
of een regenwaterbak geplaatst. De uiteinden
waren vaak gemarkeerd door hekjes , al of niet in
combinatie met een zitbankje. Pas in onze eeuw zijn
veel stoepen verdwenen of gingen zij deel uitmaken
van de openbare weg.

Daarmee bereikte het Hoornse havencomplex zijn
grootste omvang.
Bij de havens werd ook druk gebouwd. Ten zuiden
van de zeedijk , tussen de Hoofdtoren en de
Vijzelstraat , verrees vanaf 1648 een nieuwe
woonwijk. Binnen enkele jaren was dit terrein
nagenoeg volgebouwd. De zeedijk kreeg de naam
Italiaanse Zeedijk , omdat er voornamelijk reders
en schippers woonden , die 'op de Levant en Italië
handelden' .

De havens
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In de zestiende eeuw had Hoorn zich voornamelijk
uitgebreid aan de landzijde. In de zeventiende eeuw
werd de stad vooral aan de zeezijde vergroot. In
1608 werd begonnen met de aanleg van een grote
haven ten zuiden van het Baatland , de Kielhaven en
het Rottegat. In het midden vann die eeuw werden
de buitenhavens gevormd door het slaan van een
grote krans van paaldammen in zee.

Op een laag pitje
In het midden van de zeventiende eeuw begon de
• economische bedrijvigheid in Hoorn te
verminderen . En na 1700 was er duidelijk sprake
van achteruitgang. Het aantal inwoners liep snel
terug en talloze huizen werden verkocht. De komst
van de Fransen in 1795 betekende voor Hoorn de
genadeslag. De stad verloor nu ook haar functie
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Hierboven. de Italiaanse
Z eedijk, gezien. naar de
Hoofdtoren, in 1902. Tot in
de 17de eeuw was dit de
m eest zuidelijke dijk van de
stad en deze werd pas in de
jaren 1648 en 1651
bebouwd. Er woonden. veel
boekhouders, reders en.
schippers die zaken deden
m et Italië, vandaar de naam
(AWG) .
DaarnaastAchterop 't Zand
m et links de Melkn.apsteeg.
Deze huisjes zijn gebou wd
op het buiten de Italiaanse
Z eedijk aangeslibde zand
(AWG) .
R echts een beeld van de
Bierkade, geschilderd door
Cornelis Sprin ger in 1875.
De 'Dode Zuiderzeestadjes'
werden in de vorige eeu w
geliefd bij romantisch
ingestelde schilders, die het
verval, van wege de
schilderachtigheid ervan,
nog eens extra aan.zetten. Zij
waren de eersten van de
toeristen. die nu bij
busladingen Hoorn om zijn
schilderachtigheid bezoeken
(Part. coli. ).

van bestuurlijk centrum en het bevolkingsaantal
zakte naar een dieptepunt. Dat had ingrijpende
gevolgen voor het stadsbeeld. Er werd op grote
schaal gesloopt , vooral bij de havens en in de arme
volksbuurten , zoals het westelijk deel van de
Italiaanse Zeedijk en omgeving , het Gerritsland en
de Karper kuil , de Vollerswaal en de Gravenstraat
en de Peperstraat met hun omgeving .
Na het verdwijnen van de Franse bezetters in 1813
bleef het economische leven in Hoorn op een laag
pitje staan. De stad speelde geen enkele rol meer in
het internationale handelsverkeer, maar wist haar
functie van marktplaats voor hetWestfriese
platteland te behouden en zelfs te versterken . Toen
aan het einde van de negentiende eeuw de welvaart
op het platteland ging toenemen , kon Hoorn zich
gaan ontwikkelen tot een verzorgingscentrum voor
de regio. Het aantal winkels in de stad nam toe ,
maar dat ging ten koste van de vele bedrijfjes die
Hoorn telde. Hoe de stad er in 1910 uitzag , vertelt

een jongen die toen op weg was naar school : 'Bij het
Kleine Noord begonnen al gauw de huizen. Dan
had je Bruin , de wagenmaker, die veel buiten op
straat werkte , op de kleine steentjes. Twee huizen
verder woonde Box , de zadelmaker. Die werkte
binnen , maar op marktdagen hing hij zijn waren
buiten. Schuin er tegenover woonde en werkte
Reek , de kuiper. Buiten kuipte hij zijn vaatjes.
Harlaer, de smid , moet ik niet vergeten. Daar
hoorde je meer ; zware hamerslagen en je zag het
wegspatten van de vonken. Heidenrijck had je dan,
de koffiehandelaar. 'k Hoef niet te zeggen hoe
lekker het kon ruiken als je daar langs kwam. Dan
was er ri.og een zadelmaker-schoenlapper, waar we
pek haalden om op te kauwen' .

Winkelcentrum
In de jaren '50 werd Hoorn aangewezen als
'kerngemeente'. Verscheidene industrieën
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Linksboven de
Drieboomlaan aan het
begin van deze eeuw. Deze
laan werd in 1598 aangelegd
voor burgers die in de zamer
de stad wilden ontvluchten.
H et landelijke karakter is in
onze eeuw prijsgegeven aan
de stadsuitbreiding (Coli.
WFH. Rabat).
Daarnaast: Ook aan het op
deze foto nog Zo verstilde
Visserseiland is het niet
ontgaan dat Hoorn
groeikern werd. Na veel
discussie is hier met de bouw
van nieuwe woningen
begonnen (AWG).
Links de Schoolsteeg in
1935. In de oude binnenstad
worden historische panden
met zarg gerestaureerd en
voor verval behoed. Het
gevaarlijk voorover
hellende huis op deze foto
staat er heden ten dage nog
precies Zo bij (AWG) .
Rechts: Dit bouwvallige,
maar door .het fraaie
houtsnijwerk unieke huisje
aan het Gerritsland 32 werd
in 1902 afgebroken (AWG).

vestigd~n
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zich op nieuw aangelegde
industrieterreinen buiten de stad. Om de bevolking
van Noord-Holland beter over de provincie te
spreiden , werd Hoorn in de jaren '60 aangewezen
als 'overloopgemeente' voor de woningzoekenden
uit het dichtbevolkte zuiden van de provincie . Door
de enorme bevolkingstoename van 15.000 tot ruim
50.000 in korte tijd , is het Hoornse stadsbeeld
ingrijpend veranderd. De nieuwe wijken rond de
stad tellen meer inwoners dan de oude binnenstad.
Voor al deze nieuwe bewoners is Hoorn steeds
meer een winkelcentrum geworden.
In de jaren '60 is ook de restauratie van de oude
binnenstad op gang gekomen. Veel stadsschoon is in
de loop van de tijd verloren gegaan of werd met de
ondergang bedreigd. Maar de opvatting dat het
oude stadsbeeld waar dat enigszins mogelijk is ,
bewaard moet blijven , heeft gaandeweg meer
aanhang gekregen. Het was de in 1917 opgerichte
vereniging Oud Hoorn , die als eerste projecten de

panden Onder de Boompjes 8 en Bier kade 10 van
de ondergang wist te redden .
Veel grote , monumentale gebouwen hebben hun
oorspronkelijke functie verloren en vaak is het
moeilijk een nieuwe bestemming te vinden om hun
markante silhouet voor het stadsbeeld te behouden.
Maar met grote vindingrijkheid kan van de nood
vaak een deugd worden gemaakt. Dat bewijzen de
Grote Kerk en het Sint Jozefhuis.
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Op de achterzijde de
ontwerptekening voor de
restauratie van de Nieuwe
Oosterpoort door C. Bleys.
Het traptorentje is een
toevoeging van zijn hand
(RAH).

