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1. Luchtfoto in 2013 met geheel rechts de Hoofdtoren (bron: Google Maps).
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1. Inleiding

In oktober 2013 is door Archeologie Hoorn een archeologische begeleiding uitgevoerd tijdens 
de werkzaamheden ten behoeve van de vervanging van de kademuur van het Stenen Hoofd 
in Hoorn. De projectleiding was in handen van senior KNA-archeoloog drs. M.H. Bartels. De 
archeologische waarnemingen zijn verricht door senior KNA-archeoloog drs. C.P. Schrickx en 
archeoloog drs. D.M Duijn.

De aanleiding voor de werkzaamheden vormde de slechte staat waarin de oude gemetselde 
kademuur tussen de brug naar het Oostereiland en de Hoofdtoren verkeerde. In de 
Ontwerprapportage Definitief Ontwerp wordt gesteld dat de muur ongelijkmatig is gezakt, de 
buitenschil van het metselwerk op veel plaatsen is losgedrukt en de muur diverse verticale 
scheuren vertoont.1

De archeologische begeleiding vond plaats in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. Op 18-1-2012 is door Archeologie Hoorn een Archeologische Quickscan 
opgesteld.2 Hierin is op basis van bekende archeologische waarden en historische gegevens 
een archeologische verwachting voor het plangebied geformuleerd. Geconcludeerd is dat 
binnen het plangebied archeologische sporen en vondsten vanaf de periode 16de eeuw 
tot heden zijn te verwachten. Onbekend was in hoeverre de te verwachten sporen door 
grondroerende werkzaamheden in de 20ste eeuw zijn verstoord. In de Archeologische Quickscan 
is geadviseerd de geplande werkzaamheden archeologisch te begeleiden volgens het protocol 
Archeologische Begeleiding in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.2 en 
het Kwaliteitshandboek Archeologie Hoorn versie 2008. Hiertoe is op 8-8-2013 een Programma 
van Eisen opgesteld.

In dit rapport worden de resultaten van de archeologische begeleiding weergegeven (OM-
nummer 57861, Project 378).

Dank gaat uit naar Aannemingsbedrijf K. Dekker Krabbendam, vertegenwoordigd door Emiel 
Steenhof, die als uitvoerder van het project binnen de diverse wijzigingen in planning en 
uitvoering veel flexibiliteit heeft getoond om binnen de werkzaamheden archeologische 
waarnemingen mogelijk te maken.

1 Royal Haskoning DHV, 2012: Vervanging kademuur Hoorn. Ontwerprapportage Definitief Ontwerp.
2 Bartels & Schrickx 2013.
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2. Het metselen van de nieuwe kademuur ten zuiden van de Hoofdtoren in oktober 2013
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2. Historische achtergrond van de onderzoekslocatie

2.1 De havens van Hoorn
Het plangebied waar de werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe kademuur plaatsvonden, 
ligt pal ten zuiden van de Hoofdtoren. Deze toren is gebouwd in 1532 als onderdeel van 
de stadsverdedingingswerken rondom de stad. Frans Kwaad verwijst in een artikel over 
de Hoofdtoren naar een resolutie uit 1530 waarin reeds sprake is van het maken van een 
fundament voor een “tooren bij ’t Hooft”.3 De bouw begon dus al enkele jaren eerder. Velius 
vertelt in zijn kroniek dat op de plaats waar deze toren werd gebouwd daarvoor een klein 
aarden blokhuis lag.4 Wanneer dit aarden verdedigingswerk is gebouwd, is niet bekend. Velius 
noemt tevens een meelmolen die daar bij stond en vertelt dat dit de situatie in 1447 was. De 
oudste vermelding van het Houten Hoofd dateert uit 1464. Velius schrijft bij dat jaar dat het 
Houten Hoofd werd gebouwd.5 Zeer waarschijnlijk heeft hij dit geconcludeerd op basis van 
enkele aantekeningen in de burgemeestersrekening van dat jaar. Deze rekening is overgeleverd 
(als oudste burgemeestersrekening) en bevindt zich tegenwoordig in het Westfries Archief.6 
Uit de rekening blijkt niet expliciet dat het Houten Hoofd in dat jaar nieuw werd gebouwd. Er 
worden uitgaven aan het aanvoeren van palen en balken en arbeidsloon (2 personen beide 
4 dagen arbeid) geboekt. Daarnaast is er sprake van “als men thoeft heyden”, waaruit blijkt 
dat inderdaad palen werden geheid. De werkzaamheden kunnen ook betrekking hebben op 
reparatie of uitbreiding van het Houten Hoofd. 
In ieder geval blijkt uit deze vermeldingen dat reeds vóór 1464 ter plekke de ingang (het gat) 
van de havens lag. Dit wijst er zeer sterk op dat de Oude Haven (de haven ten zuiden van de 
Oude Doelenkade) reeds was aangelegd. In de literatuur wordt de aanleg van deze haven vaak 
geplaatst bij het jaar 1534.7 Dit is gebaseerd op een vermelding in de kroniek van Velius bij dat 
jaar.8 Hij schrijft er echter bij: “Maer wat haven het geweest is (...) is my voor noch onseeker 
(...) en is myn naeste vermoeden dat de haven voor den Doelen in desen tijd een goed stuk 
in de lengte vergroot moet wesen”. Kennelijk heeft Velius het archief van Hoorn geraadpleegd 
en was hierin sprake van werkzaamheden aan een Nieuwe Haven, maar was het voor hem 
onduidelijk om welke haven het ging. Velius vermoedde dat de werkzaamheden betrekking 
hadden op het vergroten van de haven tussen de Oude Doelenkade en het Baadland. Hij 
veronderstelde zeker niet dat deze haven in dat jaar nieuw werd aangelegd. Bij het jaar 1503 
schrijft hij namelijk: “en werd ook de Nieuwe Haven, welk is (meen ik) de haven tusschen 
d’oude Doelen en ’t Baedland, verdiept en de materye die daer uyt quam gebragt op de selve 
wal.”9 De haven bestond dus al vóór 1503. De aanleg van het Baadland ten zuiden van de 
Nieuwe Haven (later dus de Oude Haven genoemd) hangt samen met het uitgraven van de 
haven. De naam Baadland komt in de bronnen al voor aan het einde van de 15de eeuw.10 
Indirect blijkt hieruit dat de haven reeds was aangelegd. Waarschijnlijk is die nieuwe haven in 
1503 verdiept en in 1534 vergroot.

3 Kwaad, Over de bouwhistorie van de Hoofdtoren te Hoorn. Dit artikel is te vinden op: http://www.
kwaad.net/Hoorn-Hoofdtoren.html

4 Velius, 4e druk 1740, 237.
5 Velius, 4e druk 1740, 81.
6 WFA, OAH, bergnr. 180.
7 Zie bijvoorbeeld de kaart achterin de heruitgave van de kroniek van Velius.
8 Velius, 4e druk 1740, 243: “In desen tijd werd tot Hoorn een nieuwe Haven aen gemaakt, gelijk uyt 

verscheyden aenteekeninge der Burgemeesters van dit jaer klaerlijk af te meten is: men was het 
meestendeel van den somer daer aen doende, en koste groot geld van arbeyds loon.”

9 Velius, 4e druk 1740, 167.
10 Zie o.a.: Velius bij jaar 1482.
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2.2 Een nieuwe dijk
De Italiaanse Zeedijk (die toen nog eenvoudig de Zeedijk werd genoemd) is als verbinding 
tussen de Westerdijk en het havenhoofd aangelegd. Het moment van aanleg is uit de 
historische bronnen niet bekend. Aannemelijk is dat deze reeds bestond toen het hierboven 
vermelde aarden bolwerk ter plekke van het havenhoofd werd gemaakt. De dijk beschermde 
de bewoning aan de Nieuwendam tegen het zeewater. In het schotboek van circa 1430 wordt 
hier reeds veel bebouwing vermeld.11 Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat de dijk reeds 
bestond. Een nog hogere ouderdom in de 14de eeuw valt zeker niet uit te sluiten. Wellicht is 
de dijk gelijktijdig tot stand gekomen met de ingelaagde Westerdijk. Uit diverse bronnen kan 
worden afgeleid dat die inlaag rond 1380/1390 heeft plaatsgevonden.12 De directe aanleiding 
vormde waarschijnlijk de stormvloed van 1375. Een goede dijkversterking ten zuiden van de 
Nieuwendam zal zeker nodig zijn geweest. De dijk dateert in ieder geval na de aanleg van de 
Nieuwendam, die door Velius in 1341 wordt geplaatst.

2.3 Eerste poging tot bouw muur
Vanaf het begin van de 16de eeuw werd het plan opgevat om de dijken aan de zeezijde van 
de stad te versterken met een muur die zowel als kademuur als stadsmuur zou fungeren. In 
1511 is sprake van de bouw van de toren op het Baadland.13 Tevens werden vanaf dat jaar ter 
verdediging van de stad palenrijen evenwijdig aan de kustlijn in zee geslagen.14

In 1518 besloot het stadsbestuur van Hoorn tot de bouw van een muur tussen de Pompsteeg 
en het Hoofd.15 In 1519 bouwde men een toren aan het eind van de Pompsteeg en zette men 
de bouw van de muur vanaf die toren verder richting het westen voort.16 Op 4 november van 
dat jaar sloeg een zware westzuidwesten storm de nieuw gebouwde toren met een groot stuk 
van de muur weg.17 Het gevolg was dat de reeds gebouwde muur werd opgegeven en door 
de zee wegspoelde. Het plan van de bouw van een muur werd voorlopig niet hervat en de 
dijk in zijn oude staat hersteld. Het onderhoud liet echter te wensen over. In 1557 is sprake 
van een uitgeslagen stuk dijk bij de Pompsteeg. De aangrenzende bewoners werden verplicht 
zorg te dragen voor een nieuw stuk dijk (met riet met een breedte van 12 voeten (ca. 3,60 
meter) en versterkt met wierriem.18 In de jaren daarna is sprake van een conflict tussen de 
stad en de bewoners van de Nieuwendam over het onderhoud. De stad stelde zich in 1559 
op het standpunt dat de bewoners verantwoordlijk waren voor het onderhoud van de dijk, 
ieder voor het stuk dijk achter zijn huis. Dit leidde in dat jaar tot een juridisch conflict dat 
werd uitgevochten voor de Raad van Holland en door de bewoners van de Nieuwendam werd 
verloren.19 Vervolgens dateert van 23 augustus 1560 een uitgebreide keur waarin de bewoners 
tot grootschalig onderhoud van de dijk achter de Nieuwendam werden verplicht.20 In geval de 
dijk was weggeslagen moesten zij  een nieuwe dijk met riet maken met een breedte van 12 

11 WFA, OAH, bergnr. 1314.
12 Schrickx 2007, 4.
13 Velius, 4e druk 1740, 181.
14 Velius, 4e druk 1740. 182.
15 Velius, 4e druk 1740, 209. De werkzaamheden volgden na de afbraak van een aarden blokhuis in 

1517. Dit blokhuis was in 1492 gebouwd bij de zeedijk aan het eind van het West.
16 Velius, 4e druk 1740, 212.
17 Ibidem.
18 WFA, OAH, bergnr. 54, fol. 13v (43): “Het uuytgeslaghen vack dijcx neffens die pompsteech wel ende 

behoorlick met riet sal inleggen XII voeten breet ende datment met wierrom beleggen ende hooghen 
naden eysch van twerck”. De keur is niet gedateerd en staat geschreven voorafgaand aan een keur 
van 18 jan. 1557. Het is mogelijk dat de keur van ouder datum is.

19 Zie: WFA, OAH, bergnr. 2626, 3154 en 3155.
20 WFA, OAH, bergnr. 54, fol. 42r (98).
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voeten (ca. 3,60 meter) en versterkt met een wierriem.21 Als de dijk alleen was uitgespoeld, 
moest deze worden hersteld.22 Uit de keur valt af te leiden dat de (Italiaanse) Zeedijk een 
wierdijk was, een gebruikelijke wijze van versterken van dijken in die tijd.
In 1532 werd vervolgens de Hoofdtoren ter vervanging van het aarden verdedigingswerk 
gebouwd. In 1541 werd tussen de haveningang bij het Hoofd en de Baadlandstoren een muur 
gebouwd. Deze muur bestaat nog steeds en geeft een indruk hoe de hieronder vermelde muur 
tussen de Hoofdtoren en de Westerpoort eruit heeft gezien (afb. 24).
Op de kaart van Van Deventer is de situatie omstreeks 1560 te zien (afb. 3). Het Baadland 
(geheel rechts) is aan de zeezijde versterkt met een muur. De Italiaanse Zeedijk is niet 
versterkt met een muur. Rechts is de in 1532 gebouwde Hoofdtoren afgebeeld. De noordzijde 
van de (Italiaanse) Zeedijk is nog grotendeels onbebouwd.

2.4 De muur tussen de Hoofdtoren en de Westerpoort
Hoewel de bouw van de muur in 1518 en 1519 op een mislukking uitliep en in de kroniek van 
Velius geen sprake is dat in later tijd deze muur alsnog werd gebouwd, blijkt uit het historisch 
kaartmateriaal dat dit wel degelijk het geval is. Op de stadsplattegrond van Guicciardini uit 
1582 wordt deze muur namelijk weergegeven (afb. 4). Dat houdt in dat deze tussen 1560 
(de kaart van Van Deventer) en 1582 is gebouwd. De muur liep vanaf de Hoofdtoren naar de 

21 “Also de dijck gelegen achter de nieuwedam binne deser stede zeer geramponeert ende duer den 
anslach vanden zuijder zee tot enige plaitsen genoech duergheslaghen is ende dair omme van noode 
es in tijts dair inne te voorsien, op dat dair duer gheen vorder pericule ofte andere inconvenienten 
en ghevallen (…) dat een ijgelic zijnen uutgeslagen dijck achter de voors(eide) Nieuwe dam gelegen, 
uten gronde van nieus opmaicken ende met ghoedt riet inleggen sall twaliff voeten beneden breet 
ende dat te hoghen ende op te setten met wieren een voet hogher als de bodem vanden prijvaet 
staende bijden pomp steeghe blijvende boven breet elft voeten.”

22 “wiens vack dijcx niet gheheel duergeslaghen en es, mair nochtans onder uutgespoelt ofte 
gheslaghen es, zal deijgenair van dien gehouden wesen tselfde viercant uut te delven ende weder 
om op te maicken in forme ende maniere als voren” en “wiens vack dijcx niet viercant en staet mair 
overhanget ofte uutgesegen es, zal gehouden wesen tselfde aff te steecken ende viercant op te 
maicken”

3. Detail van de stadsplattegrond van Van Deventer uit ca. 1560 (noorden boven). Geheel 
rechts de Hoofdtoren met Houten Hoofd. De zeezijde van de Italiaanse Zeedijk is nog niet 
beschermd door een muur.

Italiaanse Zeedijk Hoofdtoren

Baadland
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Westerpoort (volgens de bronnen in totaal 269 roeden lang = 894 meter in Hoornse roeden).23 
Aan het eind van de Pompsteeg stond een toren / wachthuis, zoals die al eerder in 1519 op die 
plek was gebouwd. De noordzijde van de (Italiaanse) Zeedijk was inmiddels volledig bebouwd.

De bouw van de muur tussen de Hoofdtoren en de Westerpoort is in de kronieken niet terug te 
vinden. Op basis van de resultaten van de waarneming bij de Hoofdtoren in 2013 (zie onder) 
is verondersteld dat de bouw in 1573 heeft plaatsgevonden. Volgens Velius werd in 1572 op 
last van Diederik Sonoy (de gouverneur van Noord-Holland) de Westerpoort deels afgebroken 
en werd in 1573 een rondeel bij de poort gebouwd.24 Mogelijk maakte de bouw van de muur 
onderdeel uit van hetzelfde project. Om die reden is in het Oud Archief Hoorn in diverse bronnen 
gezocht of de bouw bij het jaar 1573 is te vinden. De resolutieboeken van burgemeesteren 
vangen pas aan in 1583. Het oudste memoriaalboek van burgemeesteren vangt aan in 1565.25 
Aantekeningen betreffende de bouwwerkzaamheden zijn in dit oudste boek niet gevonden. In 
het keurboek uit de periode 1567-1574 zijn eveneens geen keuren aangetroffen die in direct 
verband met de bouw van de muur zijn te brengen.26 Ook in de burgemeestersrekening uit 1573 
is geen informatie aangetroffen.27 Wel werden blijkens deze rekening in januari 1573 plannen 
gemaakt voor een nieuwe haven.28 In de loop van het jaar werd een dijk aangelegd waarbinnen 
de nieuwe haven aangelegd zou worden.29 Velius vermeldt dat de aanleg van deze dijk (wal) in 

23 De lengte wordt genoemd in de burgemeestersrekening uit 1573: WFA, OAH, bergnr. 216, fol. 131v.
24 Zie voor de geschiedenis van de Westerpoort: Schrickx 2007.
25 WFA, OAH, bergnr. 151.
26 WFA, OAH, bergnr. 55.
27 WFA, OAH, bergnr. 216 en 217.
28 WFA, OAH, bergnr. 216, fol. 57v: “Ten dage voers(eid) bet(aelt) soa en die rollen tot die nieuwe caert 

mitsgaders die copere ende isere cleijne taeffiens daer die caert mede genagelt is ende die caert van 
die nieuwe haven daer up gespijckert is”.

29 WFA, OAH, bergnr. 217: “Seeckere sommen biers dien hij totten arbeyts luyden ghelevert heeft die 
den dijck van den nieuwe haven ghemaeckt hebben:.

4. Detail van de stadsplattegrond van Guicciardini uit 1582 (noorden onder). Geheel links de 
Hoofdtoren. De zeezijde van de Italiaanse Zeedijk wordt beschermd door een muur en een 
palenrij in zee. Aan het eind van de Pompsteeg is een kleine wachttoren aanwezig.
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1576 begon, maar kennelijk waren de werkzaamheden toch al enkele jaren eerder gestart. In 
het genoemde keurboek is in augustus 1573 sprake van werkzaamheden aan de stadswallen. 
Uit de aantekeningen blijkt dat de werkzaamheden traag opschoten en dat om die reden de 
organisatie werd verbeterd.30 De nieuwe haven kwam pas in 1577 gereed (de Karperkuil).

30 WFA, OAF, bergnr. 55, fol. 277: “dat alle ende eenen ijgelick dorp werckende aende wallen deser 
stede gehouden sullen zijn binnen viertien daghen elcx sijne parck daer hij op gestelt is op te 
maecken sulcx dat daer niet aen en faelgeert”. 

5. Detail van de stadsplattegrond van Utenwael uit 1596 (noorden onder). Geheel links de 
Hoofdtoren. De situatie is ongewijzigd ten opzichte van de stadsplattegrond van Guicciardini.

6. Detail van de stadsplattegrond van Velius uit 1615 (noorden onder). Geheel links de 
Hoofdtoren. De muur maakt op deze kaart een knik bij de Bottersteeg.
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Zowel op de kaart van Guicciardini uit 1582 
(afb. 4) als op de kaart van Utenwael uit 
1596 (afb. 5) maakt de muur vanaf de 
toren aan het einde van de Pompsteeg een 
knik. Vermoedelijk heeft de tweede kaart 
de eerste als uitgangspunt genomen. Deze 
situatie is waarschijnlijk niet geheel correct. 
Op de kaart van Velius uit 1615 (afb. 6), 
die een nauwkeuriger weergave van het 
stadsbeeld is dan eerder genoemde kaarten, 
maakt de muur bij de toren geen knik. Wel 
is een knik in de muur aanwezig aan het 
eind van de Bottersteeg. Het is mogelijk dat 
tussen 1596 en 1615 de loop van de muur 
is gewijzigd, maar waarschijnlijker is dat de 
situatie op de kaarten van 1582 en 1596 
niet juist wordt weergegeven.
Op het zeegezicht van Vroom uit 1622 is de 
muur goed te zien (afb. 7 en 8). De muur 
steekt volgens dit schilderij nauwelijks boven 
het niveau van de dijk uit. De toren aan het 
eind van de Pompsteeg is een eenvoudig 
rechthoekig wachthuis met zadeldak. De 
muur is versterkt met een rij palen in zee. 
Op de dijk staan twee standerdmolens 
die op de kaart van Velius niet staan 
afgebeeld. De eerste staat aan het eind van 
de Brouwerijsteeg of Melknapsteeg en de 
tweede aan het einde van de Bottersteeg.

 WFA, OAF, bergnr. 55, fol. 278-279: “Alsoe daer grote disordre int maecken van des stedes vesten 
ghesciet zulcks dattet voirs(eide) werck geheel traechlick voortgaet ende tot sijn volle effect niet 
comen en kan ten sij hier inne voirsien worde (…) ten eijnde tselve werck van nu voortaen beter 
voortganck mach hebben dan het tot noch toe gehadt heeft”.

8. Detail van het schilderij van Vroom uit 1622 (collectie Westfries Museum). Geheel rechts de 
Hoofdtoren en geheel links de Westerpoort. Tussen beide gebouwen zijn de muur (versterkt 
met palen) en de palenrij in zee zichtbaar. Ongeveer halverwege is de kleine wachttoren aan 
het eind van de Pompsteeg te zien. 

7. Detail met de Hoofdtoren op het schilderij van 
Vroom uit 1622. Links van de toren bevinden 
zich twee gebouwen. De Hoofdtoren wordt hier 
als een toren met weergang aan de zeezijde en 
trapgevel aan de stadszijde weergegeven.
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2.5 Afbraak tussen 1630 en 1638
In het Vervolg op de Chronyk der stad Hoorn is bij het jaar 1648 sprake van de uitgifte van 
de percelen op nieuw gewonnen land aan de zuidzijde van de Italiaanse Zeedijk. Volgens 
de anonieme auteur was “de zuijdzijde van de Zeedijk strekkende van het Hoofd tot aan de 
Vijselstraat door ballast zand en specie uyt de Westerhaven veel verbreed en aangehoogd 
(…) zoodanig, dat met de gemeene zeevloeden niet overstroomd wierd”.31 Op basis van deze 
vermelding is veelal geconcludeerd dat de de aanplemping heeft plaatsgevonden in 1648. Uit 
diverse archiefstukken blijkt dat de werkzaamheden ruim vóór 1648 zijn aangevangen. In 
1648 was de grond kennelijk op voldoende hoogte gebracht en ingeklonken dat tot uitgifte 
van percelen kon worden overgegaan. De aanplemping van de zuidzijde van de (Italiaanse) 
Zeedijk hangt samen met de aanleg van de Westerhaven en paaldammen in zee. De dijk 
tussen de Hoofdtoren en de Westerpoort verloor hierdoor de direct zeewerende functie. Voor 

31 Saaltink 1992, 16.

9. Detail van een kaart uit 1638 (collectie Westfries Archief). Geheel linksboven is de met 
palen versterkte Westerdijk te zien. Deze dijkversterking stopt bij de Westerpoort. Vanaf 
de Westerpoort tot aan de Hoofdtoren is een brede zone getekend en in zee zijn diverse 
paaldammen aanwezig. Een leuk detail is de kaapstander op het Houten Hoofd.

Hoofdtoren

Westerpoort

Westerhaven
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het eerst vernemen we op 25 juni 1612 van plannen tot de aanleg van deze haven. De stad 
Hoorn liet onderzoeken in hoeverre de eigenaars van de erven aan de zuidzijde van de dijk 
tussen het Hoofd en de Westerpoort bereid waren in de kosten bij te dragen.32 Zij hadden 
belang bij de aanleg van de paaldammen in zee want daardoor hoefden zij minder kosten 
te maken aan onderhoud van de dijk. De eigenaars verklaarden zich bereid voor ieder voet 
dijk 10 gulden te betalen. De aanvang van de werkzaamheden heeft nog een tijd op zich 
laten wachten. Pas in 1630 besloot het stadsbestuur tot een grootschalige havenuitbreiding 
door middel van de aanleg van paaldammen in zee.33 Op een afstand van 125 roeden (circa 
471 meter in Rijnlandse roeden) uit de kust werd een paaldam geslagen met haaks daarop 
nog twee paaldammen (latere Visserseiland en Oostereiland).34 Hierbinnen lag de nieuwe 
Westerhaven. In de archiefstukken is vanaf 1630 regelmatig sprake van het uitdiepen van 

32 WFA, OAH, bergnr. 2581: “Alsoo opt ernstich aenhouden van veele ende verscheijden burgeren deser 
stede Hoorn (…) dat de eijgenaers vanden gronden ende erven geleghen aende zeedijck tusschen 
thooft ende de westerpoort gefundeert souden werden wat ende hoe veel elck van henluijden na de 
groote vande voettalen dat haere erven aende selve dijck responderen soude willen contribueren 
in zo verre buijten de selve dijck een dijck in zee geslaghen ende sulcx aldaer een bequame haven 
gemaect werde.”

33 Schrickx & Duijn 2010, 10.
34 WFA, OAH, bergnr. 139, fol. 101 en bergnr. 110, fol. 120v121r.

10. Detail van de stadsplattegrond van Blaeu uit 1649. Geheel links de Hoofddtoren. Aan de 
zeezijde van de Italiaanse Zeedijk is een brede zone aangeplempt en opgehoogd waardoor 
de muur is komen te vervallen. Ook de gebouwen aan de zuidzijde van de Hoofdtoren zijn 
verdwenen. Het nieuw gewonnen land is nog onbebouwd.
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de Westerhaven.35 Deze werkzaamheden konden grootschalig worden aangepakt door de 
uitvinding van een verbeterd model baggermolen door de Hoornse burger Jan Jansz. Nieng.36 
Dat de werkzaamheden inderdaad zijn uitgevoerd, wordt bevestigd door een van de kaarten 
van de dijk van Drechterland uit 1638 (afb. 9). De paaldammen in zee en de Westerhaven 
zijn hierop aanwezig. Op deze kaart is tussen de Westerpoort en de Hoofdtoren een brede 
landstrook aanwezig. De aanplemping van dit gebied is dus reeds vóór 1638 aangevangen. Ten 
zuiden van de Hoofdtoren wordt een kadeversterking weergegeven. 
Het nieuw gewonnen land werd vervolgens in percelen verkocht. De kopers zouden vooral 
boekhouders, reders en schippers zijn geweest die op de Levant en Italië voeren. De straat 
heette vanaf die tijd de Italiaanse Zeedijk. De nieuwe kade aan de Westerhaven ten zuiden van 
de Italiaanse Zeedijk kreeg de naam Achter op t Zand.
Op het moment dat de zuidzijde van de Italiaanse Zeedijk was opgehoogd met zand en 
havenbagger, maar nog niet in erven was uitgegeven en bebouwd, is de kaart van Blaeu 
gemaakt (afb. 10). De kaart is in 1649 uitgegeven. Op de kaart is te zien dat de brede 
aangeplempte zone in gebruik was als houtwallen (overslag- en opslagplaats voor hout).
De bronnen spreken elkaar tegen wanneer de zuidzijde van de Italiaanse Zeedijk is bebouwd. 
Dit zou binnen twee tot drie jaar na 1648 zijn gebeurd.37 Andere bronnen spreken over een 
verkoop van de percelen in 1657 waarna deze met burgerhuizen zouden zijn bebouwd.38 De 
nieuwe situatie is voor het eerst te zien op de kaart van Doesjan uit 1794 (afb. 11). De 
Italiaanse Zeedijk is op deze kaart aan beide kanten dicht bebouwd.

35 Schrickx & Duijn 2010, 10.
36 De Knegt 2003.
37 Saaltink 1992, 16.
38 Saaltink 1992, 22-23.

11. Detail van de stadsplattegrond van Doesjan uit 1794 (noorden onder). Geheel links de 
Hoofdtoren. De brede zone aan de zuidzijde van de Italiaanse Zeedijk is volledig bebouwd.
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2.6 Een nieuwe kade langs het Hoofd en Achter op t Zand
Langs het nieuw gewonnen land ten zuiden van de Italiaanse Zeedijk werden kades aangelegd. 
Het is niet bekend op welke wijze deze waren versterkt. Op de plattegrond uit 1638 lijkt langs 
de kade van het Hoofd een paalversterking te worden weergegeven met evenwijzig daaraan 
nog een rij palen in zee (afb. 9 detail). Een schilderij van Ouwater uit ca. 1784 geeft de indruk 
dat langs het Hoofd slechts een eenvoudige aarden glooiing aanwezig was (afb. 12), maar 
wellicht is dit een artistieke weergave. 
In het Vervolg op de Chronyk der stad Hoorn is bij het jaar 1748 sprake van vernieuwing 
van de “steen wal of muur van de Hoofdpoort tot aan de brug van het Ooster of Schuyties 
Eyland”, dus vanaf de Hoofdtoren tot aan de Oostereilandsbrug.39 De nieuwe muur werd van 
“grauwe mopsteen” (bakstenen) gemetseld. Ten behoeve van de werkzaamheden moest de 
kade worden afgedamd en de kosten hiervoor bedroegen volgens de auteur f990,-.
Op een tekening uit ca. 1800 zien we dat tegen de kademuur in het water een rij palen als 
versterking stond (afb. 13). 

39 Saaltink 1992, 101.

12. Schilderij van Ouwater uit ca. 1784 (collectie Westfries Museum). Geheel links de 
Hoofdtoren. Aan het Houten Hoofd ligt een moddermolen, bestemd voor het uitbaggeren van 
de havens. Links op de voorgrond is de kade van het Hoofd te zien. Een muur of andere vorm 
van kadeversterking lijkt te ontbreken.
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13. Tekening van de Hoofdtoren, vermoedelijk ca. 1800. Links is de kade 
van het Hoofd te zien, die met palen is versterkt.

14. Prentbriefkaart met foto van het Stenen Hoofd, 
uitgegeven in 1913.
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15. Vlak onder de moderne bestrating voor de Hoofdtoren is tussen een wirwar aan kabels en 
leidingen een gedeelte van de 16de-eeuwse stadsmuur teruggevonden.
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3. Opzet en doel van het onderzoek

3.1 Onderzokesopdracht
In het Programma van Eisen is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die als leidraad 
bij de archeologische begeleiding en de uitwerking daarvan hebben gefungeerd. Dit rapport 
tracht antwoord op deze onderzoeksvragen te geven. Hieronder worden de relevante vragen 
weergegeven.

1 Kade
a. Hoe is de kade opgebouwd? 
b. Zijn er meerdere fases te onderscheiden? 
c. Hoe is de grond achter de kade opgehoogd en aangeplempt? 

2 Dijk
a. Zijn er resten van een dijk aanwezig?
b. Zo ja, hoe is deze opgebouwd? 
c. Werd de dijk aan de zeezijde versterkt met houten palen of een wierdijk?

3 Stadsmuur
a. Zijn er resten van een stadsmuur aanwezig?
b. Zo ja, hoe was deze opgebouwd?
c. Hoe is de verhouding tussen de stadsmuur en de dijk?
d. Zijn er archeologische aanwijzingen voor de Velius genoemde storm en de daaruit volgende 
schade aan de stadsmuur?

3.2 Methode
Vanaf de Hoofdtoren is ongeveer 23 meter naar het zuiden de kade over een breedte van 7 
meter tot een diepte van 2,5 tot 3 m (-1,3 onder de waterspiegel) afgegraven om aansluitend 
op de Hoofdtoren een nieuwe kademuur te bouwen. Het resterende stuk kade tot aan de 
Oostereilandbrug is aan de binnenzijde niet of nauwelijks ontgraven. In het Definitief Ontwerp 
van het HHNK was een veel grotere ontgraving gepland, maar door bestekswijziging is dit tot 
een minimum beperkt en zijn zodoende de archeologische resten van de oude kade in situ 
bewaard gebleven.
Voorafgaand aan deze graafwerkzaamheden is een klein stuk voor de Hoofdtoren verdiept 
om de daar aanwezige kabels en leidingen om te leggen en een veilig talud voor de 
graafwerkzaamheden te creëeren. Bij dit graafwerk was archeoloog C. Schrickx aanwezig. 
Het muurwerk dat hierbij tevoorschijn kwam is door C. Schrickx en D. Duijn vrijgelegd, 
gefotografeerd en getekend. Het muurwerk is in situ behouden gebleven.
Het ontgraven van de kade is archeologisch begeleid. De graafwerkzaamheden vonden 
verspreid gedurende een aantal weken plaats. Hierbij is niet continu een archeoloog aanwezig 
geweest, maar is wel regelmatig het bouwterrein bezocht.
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4. De archeologische resultaten

4.1 Kadeversterking
De kade van het Hoofd is deels ontgraven om een nieuwe kademuur te bouwen. De zone 
aansluitend op de Hoofdtoren is archeologisch begeleid. Hierbij zijn geen structuren tevoorschijn 
gekomen die samenhangen met oude kadeversterkingen, zoals palen of een wierdijk. Dit 
houdt echter niet in dat een dergelijke kadeversterking hier in het verleden niet is geweest. 
De ophogingslagen maakten een sterk verstoorde indruk: er was geen gelaagdheid van de 
bodem (archeologische stratigrafie) en vondstmateriaal van uiteenlopende datering is door 
elkaar aangetroffen. Tot op het diepst ontgraven niveau is scherfmateriaal uit de 18de eeuw 
geconstateerd. Waarschijnlijk is bij de bouw van de kademuur in de 19de eeuw en bij latere 
herstelwerkzaamheden aan deze muur de kade reeds over een brede zone ontgraven.

4.2 Stadsmuur
Vlak onder de bestrating van het terras voor de Hoofdtoren (ca. 10 cm onder maaiveld) is een 
groot stuk muurwerk aangetroffen. Deze muur moet reeds bij werkzaamheden in het recente 
verleden tevoorschijn zijn gekomen, want in het muurwerk is een sleuf voor twee kabels 
gehakt. De aanwezigheid van de muur is toen niet gemeld en deze is zodoende niet eerder 
archeologisch onderzocht.

Het muurwerk bestaat uit twee onderdelen: een muur haaks op de Hoofdtoren (in OW-
richting) en een grote rechthoekige steunbeer aan de noordzijde van de muur.
De muur is over een lengte van 2,50 meter blootgelegd. De maximale breedte van de muur was 
0,80 meter. De zuidzijde van de muur was over vrijwel de gehele lengte rommelig weggebroken. 
Het is mogelijk dat de muur oorspronkelijk breder was, maar dit kon niet worden vastgesteld. 
De steunbeer had een lengte van 1,45 meter (OW) en een breedte (NZ) van 1,10 meter. De 

17. De kademuur aansluitend op de Hoofdtoren is volledig weggebroken. De zuidzijde van de 
Hoofdtoren is nu volledig in het zicht, zoals dat ook het geval was voor 1649.
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18. Een selectie van de aangetroffen scherven bij het ontgraven van de kade: roodbakkend 
en witbakkend aardewerk, majolica, faience, Italiaanse faience en Chinees porselein uit de 
periode 1600-1850.

19. Detail van de fundering van de zuidzijde van de Hoofdtoren. De natuurstenen blokken 
vormen een vertrapte fundering onder de zuidwesthoek van de voorgevel.

36 cm

50 cm

30 cm
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20.
Boven: de stadsmuur kijkend 
richting het zuiden. De 
Hoofdtoren bevindt zich aan 
de linkerzijde en de rijweg van 
het Hoofd aan de rechterzijde.

De muur is voorzien van een 
grote rechthoekige poer.

Onder: de stadsmuur kijkend 
richting het oosten. Nog net 
aan de bovenzijde van de foto 
is de gevel van de Hoofdtoren 
te zien.

De muur is aan de 
rechterzijde (de zeezijde) 
voor een groot deel in het 
verleden weggebroken en is 
oorspronkelijk breder geweest.
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steunbeer was in de muur gemetseld en is dus gelijktijdig als de muur gebouwd.
Opvallend aan het muurwerk is het grote formaat bakstenen dat is gebruikt, namelijk rode 
bakstenen van ca. 30x14x6 cm (gemeten tijdens de waarneming). De bakstenen waren 
gemetseld met kalkmortel. Een van de bakstenen is uit de muur verwijderd en meegenomen 
als baksteenmonster. (afb. 23) Deze steen heeft het zeer grote formaat van 32x15x8 cm 
(volume 3840 cm³).

4.3 Conclusie
Een aantal mogelijk verwachte archeologische sporen is niet aangetroffen. De archeologische 
begeleiding heeft geen sporen opgeleverd die samenhangen met de Italiaanse Zeedijk 
(dijklichaam en wierriem). Uitspraken over ouderdom en opbouw van deze dijk kunnen 
zodoende niet worden gedaan. Hetzelfde geldt voor de kade ten zuiden van de Hoofdtoren 
(het Stenen Hoofd): de begeleiding heeft geen gegevens opgeleverd op welke wijze deze kade 
in de 17de-19de eeuw was versterkt.
 De muur die volgens het historisch kaartmateriaal aan de zeezijde van de Italiaanse 
Zeedijk tussen 1560 en 1582 is gebouwd, is wel aangetroffen. De exacte locatie van deze 
muur is dankzij de waarneming vastgelegd. De muur kan niet nauwkeurig worden gedateerd. 
Het grote baksteenformaat van 30x14x6 cm komt in deze regio na ca. 1300 niet meer voor. 
Het muurwerk dateert zeker niet uit de 13de eeuw. Het is onwaarschijnlijk dat in de 16de 
eeuw een partij eeuwenoude bakstenen is toegepast. De datering tussen 1560 en 1582 kan 
archeologisch dus niet worden bevestigd. Het valt ook niet uit te sluiten dat het muurwerk uit 
1518 dateert.

In de fundering van de Westerpoort (opgraving 2003) zijn ook zeer grote bakstenen 
aangetroffen. In het rapport is sprake van rode en gele bakstenen van 28x13x6 cm, 26,5x14x7 
cm en 26x12x5 cm.40 Een verklaring voor de toepassing van deze grote bakstenen wordt niet 
gegeven. Het gebruik van zeer grote bakstenen in zowel de fundering van de Westerpoort 
als de muur bij de Hoofdtoren doet vermoeden dat beide structuren in dezelfde periode zijn 
gebouwd. Dat zou betekenen dat de muur tussen de Hoofdtoren en de Westerpoort in 1573 
tot stand is gekomen. Een mogelijkheid is dat speciaal voor deze bouwwerkzaamheden grote 
bakstenen zijn gebakken met het oog op een snellere voortgang van het metselen. Hoorn 
had in 1572 de kant van Willem van Oranje gekozen en er was grote noodzaak te zorgen 
voor een goede stadsverdediging. Het naast elkaar voorkomen van verschillende formaten 
bakstenen is ook in Amsterdam vastgesteld. Gawronski en Veerkamp maken in de periode 
van 1200 tot 1900 onderscheid tussen een groot, middel en klein formaat.41 Binnen iedere 
grootteklasse deed zich in de loop van de tijd een verkleining voor, waardoor de algemene 
tendens een ontwikkeling van groot naar klein is. De verschillende grootteklassen hadden hun 
eigen toepassingen. De auteurs stellen dat baksteenformaat als absoluut dateringsmiddel niet 
bruikbaar is. Voor de periode 1500-1600 stellen zij vast dat het grootste formaat baksteen 25 
cm lengte had. De grote bakstenen werden volgens hen gebruikt voor bijzondere en relatief 
omvangrijke gebouwen als gasthuizen en kloosters.42 Een stadsmuur past goed in dit beeld. 
De bakstenen van de muur in Hoorn (30 cm) zijn beduidend groter dan de in Amsterdam 
vastgestelde grootste klasse van 25 cm in de 16de eeuw, maar plaatselijk kunnen uiteraard 
verschillen bestaan.

40 Heiden, M. van der en Burnier 2005, 11.
41 Gawronski en Veerkamp 2004.
42 Ibidem 18.
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5. Beantwoording onderzoeksvragen
In hoofdstuk 3 is overeenkomstig het Programma van Eisen een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt getracht op elk van de vragen een antwoord te geven op 
basis van de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 4.

1 Kade
Bij de graafwerkzaamheden in de kade van het Stenen Hoofd zijn geen archeologische 
sporen tevoorschijn gekomen. Oudere kademuren, palen of resten van een wierdijk zijn niet 
aangetroffen. De reden is dat de kade in het verleden (19de / 20ste eeuw) reeds is vergraven, 
vermoedelijk bij de bouw van de kademuur. Waarschijnlijk heeft de kade voor de bouw van 
deze muur een versterking met in ieder geval palen gekend, maar dit kan archeologisch niet 
worden aangetoond.

2 Dijk
Bij de graafwerkzaamheden zijn geen archeologische sporen van een dijk of dijkversterking 
(Italiaanse Zeedijk) aangetroffen. Deze bevinden zich waarschijnlijk onder de stadsmuur (zie 
hieronder) en daar is niet gegraven. De archeologische sporen van de dijk zijn zodoende in 
situ behouden.

21. De stadsmuur kijkend richting de Italiaanse 
Zeedijk. De witte gevel op de achtergrond is café 
de Volendammer. Goed te zien is dat de voorge-
vels van de huizen aan de zuidzijde van de Ita-
liaanse Zeedijk zijn gebouwd op de oude stads-
muur.

22. In de gevel van de Hoofdtoren zijn 
diverse bouwsporen zichtbaar, die deels 
samenhangen met de verbouwing in 1651. 
Een bouwspoor geheel aan de rechterkant 
(binnen de gele lijn) is mogelijk tot stand 
gekomen na afbraak van de stadsmuur.
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3 Stadsmuur
a. Zijn resten van een stadsmuur aanwezig?
Vlak onder het huidige maaiveld is de stadsmuur aangetroffen. Deze loopt vanaf de zuidwesthoek 
van de Hoofdtoren richting de Italiaanse Zeedijk. Dat deze muur zich vlak onder het maaiveld 
bevindt, komt doordat deze aan de zeezijde van de dijk (Italiaanse Zeedijk) is gebouwd. Het 
huidige maaiveld ligt niet veel hoger dan de top van de dijk in de 16de eeuw.

b. Zo ja, hoe was deze opgebouwd?
Het archeologische spoor bestond uit een muur van minimaal 0,80 meter dijk en aan de 
stadszijde (noordzijde) een grote steunbeer. Waarschijnlijk is de muur oorspronkelijk breder 
geweest want deze was aan der zuidzijde rommelig weggebroken.
De muur was opgebouwd uit zeer grote bakstenen van 30x14x6 cm. Het vermoeden bestaat dat 
de muur in 1573 is gebouwd en dat speciaal voor deze bouwwerkzaamheden grote bakstenen 
zijn gebakken.

c. Hoe is de verhouding tussen de stadsmuur en de dijk?
Waarschijnlijk zijn op regelmatige afstand steunberen gebouwd om de muur in de dijk te 
verankeren. Of nog een andere wijze van versterking aanwezig is (bijvoorbeeld in de vorm van 
trekankers) kan niet worden gezegd, doordat niet verder is verdiept dan de bovenzijde van de 
muur. 

De aangetroffen stadsmuur vormde tijdens de werkzaamheden een stevige grondkering en is 
om die reden door de uitvoerder niet verwijderd. Dit archeologische spoor is daardoor in situ 
bewaard gebleven.

23. Een van de bakstenen uit de muur. Deze steen heeft een zeer 
groot formaat van 32x15x8 cm (volume 3840 cm³)
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6. Synthese
Ondanks het geringe aantal archeologische sporen en vondsten dat tijdens de werkzaamheden 
tevoorschijn is gekomen, heeft de archeologische begeleiding toch enkele belangrijke resultaten 
opgeleverd. Vlak onder het huidige maaiveld is de stads/kademuur, die op enkele historische 
stadsplattegronden (1582, 1596 en 1615) staat getekend, aangetroffen. Deze muur blijkt vanaf 
de zuidwesthoek van de Hoofdtoren richting de Italiaanse Zeedijk te lopen. De voorgevels van 
de huizen aan de zuidzijde van de Italiaanse Zeedijk zijn op deze oude muur gebouwd. De muur 
is op basis van de historische bronnen niet precies te dateren. Op de stadsplattegrond van Van 
Deventer (1560) staat de muur nog niet en op de stadsplattegrond van Guicciardini (1582) is 
de muur wel aanwezig. Dat houdt in dat de muur is gebouwd tussen 1560 en 1582. De tijdens 
de begeleiding aangetroffen muur is opgebouwd uit zeer grote bakstenen van 30x14x6 cm. 
In de fundering van de Westerpoort zijn vergelijkbare grote bakstenen aangetroffen. Om die 
reden is in deze rapportage verondersteld dat de Westerpoort en de muur die vanaf die poort 
naar de Hoofdtoren liep, gelijktijdig zijn gebouwd. Uit de kroniek van Velius is bekend dat 
bouwwerkzaamheden aan en rondom de Westerpoort in 1573 plaatsvonden (er werd o.a. een 
rondeel gebouwd). De stadsverdediging was vanaf 1572 (het jaar waarin Hoorn de kant van 
Willem van Oranje koos) van groot belang.

Op basis van de archeologische resultaten is niet te bepalen wanneer de muur is 
afgebroken. Uit de historische bronnen blijkt dat vanaf circa 1630 de Westerhaven werd 
aangelegd en de zuidzijde van de Italiaanse Zeedijk met bagger en zand werd opgehoogd. 
Waarschijnlijk is de muur rond die tijd afgebroken.

Archeologische sporen van de gebouwen die tegen de Hoofdtoren aan hebben gestaan, 
zijn niet teruggevonden. Van eventueel aangebrachte kadeversterkingen ten zuiden van de 
Hoofdtoren uit de periode na 1630 zijn eveneens geen sporen aangetroffen. Wel zijn scherven 
gevonden die dateren uit de periode tussen circa 1600 en de 18de eeuw. 

24. De muur aan de zuidzijde van het Baadland is nog aanwezig. Tussen ca. 1573 en 1630 was 
de volledige zeezijde van de stad van een muur voorzien.
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