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Afb 1.1 De locatie van het plangebied binnen de gemeente Hoorn in West-Friesland (rode stip). Op de 
kaart is het gemeentelijke samenwerkingsverband Archeologie West-Friesland weergegeven.
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1. Inleiding

Van	2	september	tot	en	met	13	september	2019	(13	dagen)	is	in	opdracht	van	de	heer	Van	
der	 Laan	 een	 archeologische	 opgraving	 uitgevoerd	 op	 het	 perceel	 Nieuwendam	 19-20	 in	
de	gemeente	Hoorn	 (afb.	 1).	 Tevens	 is	 voorafgaand	aan	de	opgraving	een	bodemsanering	
archeologisch	begeleid,	wat	heeft	plaatsgevonden	van	26	tot	en	met	30	augustus	2019.	De	
aanleiding	voor	het	archeologisch	onderzoek	vormde	de	geplande	nieuwbouw.
Op	 25	 oktober	 2016	 is	 door	 Archeologie	 Hoorn	 een	 Archeologische	 Quickscan	 voor	 het	
plangebied	opgesteld.1	Hierin	is	geconcludeerd	dat	het	plangebied	op	basis	van	de	topografische	
ontwikkeling	en	de	historisch	bekende	gegevens	een	hoge	archeologische	waarde	heeft	en	
dat	bij	het	voorgenomen	bouwplan	behoud	in	situ	niet	mogelijk	is.	Tevens	is	geadviseerd	tot	
het	 laten	uitvoeren	van	een	archeologische	opgraving.	Voor	de	uitvoering	hiervan	 is	op	12	
augustus	2019	het	Programma	van	Eisen	opgesteld.2

De	eindverantwoordelijkheid	voor	het	gravend	onderzoek	was	in	handen	van	senior-archeoloog	
drs.	Michiel	Bartels.	De	projectleider	tijdens	het	veldwerk	was	senior-archeoloog	dr.	Christiaan	
Schrickx.	De	andere	 leden	van	het	veldteam	waren	 in	wisselende	samenstelling	archeoloog	
drs.	Marlijn	Kossen	(als	veldtechnicus),	archeoloog	drs.	Dieuwertje	Duijn	en	veldmedewerkers	
Etienne	van	Paridon	en	Aad	Weel	(metaaldetectie).	Tevens	hebben	vrijwillig	medewerker	Peter	
Oudheusden	en	archeologiestudent	en	stagiair	Jordy	Jetses	geassisteerd	bij	het	veldwerk.	Na	
de	opgraving	is	een	gecombineerd	evaluatie-	en	selectierapport	opgesteld,	deze	is	goedgekeurd	
door	het	Bevoegd	Gezag	op	16-6-2021.

1 Schrickx	&	Bartels	2016.	Adviesnr	16168.
2 Schrickx	&	Schinning	2019.

Afb. 1.2 De locatie van het plangebied (zwarte stippellijn, bron: PDOK).
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Het	onderzoek	is	uitgewerkt	door	senior-archeoloog	Christiaan	Schrickx,	tevens	de	hoofdauteur	
van	dit	rapport.	Hij	heeft	tevens	het	historisch	onderzoek	verricht.	Dank	gaat	uit	naar	John	
Buis	en	Anton	Groot	voor	het	aandragen	van	diverse	historische	gegevens.
Het	 vondstmateriaal	 is	 eveneens	 gedetermineerd	 door	 Christiaan	 Schrickx	 als	 senior-
materiaalspecialist.	De	tabakspijpen	zijn	gedetermineerd	door	Jan	van	Oostveen,	zelfstandig	
onderzoeker,	 en	 de	 munten	 en	 penningen	 zijn	 beschreven	 door	 Frank	 Postma,	 vrijwillig	
medewerker	 van	 Archeologie	 West-Friesland.	 De	 vondsten	 van	 leer	 zijn	 geconserveerd,	
beschreven	en	getekend	door	vrijwillig	medewerkers	Ans	Vissie	en	Els	Winters-Ran.	De	selectie	
van	de	houtmonsters	 en	 beschrijving	 van	de	houten	 tonnen	 is	 verricht	 door	 houtspecialist	
Dieuwertje	Duijn;	de	monsters	zijn	geanalyseerd	door	Sjoerd	van	Daalen,	houtspecialist	en	
dendrochronoloog.

In	 dit	 rapport	 worden	 de	 resultaten	 van	 het	 archeologisch	 onderzoek	 op	 het	 perceel	
Nieuwendam	19-20	(Archisnummer	4722838100,	project	496)	weergegeven.	De	rapportage	
bestaat	uit	 twee	delen.	 In	het	eerste	deel	worden	de	historische	gegevens	met	betrekking	
tot	het	onderzoeksterrein	en	de	directe	omgeving	uiteengezet.	In	het	tweede	deel	worden	de	
aangetroffen	sporen	en	het	verzamelde	vondstmateriaal	geanalyseerd.	
De	rapportage	volgt	de	eisen	die	daaraan	worden	gesteld	in	de	Kwaliteitsnorm	Nederlandse	
Archeologie	(KNA),	versie	4.1,	en	het	Kwaliteitshandboek	Archeologie	Hoorn,	versie	2	(2016).

Tot	slot	 rest	ons	vanuit	de	archeologie	een	woord	van	dank	uit	 te	spreken	naar	de	diverse	
partijen	 en	 personen,	 die	 bij	 het	 tot	 stand	 komen	 van	 de	 opgraving	 en	 rapportage	 een	
belangrijke	rol	hebben	gespeeld.	
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2. De onderzoekslocatie

2.1 Geologie en landschap

Aan	het	 einde	van	de	 laatste	 ijstijd	 lag	Hoorn	 in	 een	 schaars	begroeid	 landschap,	waar	 in	
de	 loop	van	die	 ijstijd	 zand	was	afgezet.	Geologisch	gezien	behoort	deze	zandafzetting	 tot	
de	Formatie	van	Twente	(Laagpakket	van	Wierden:	dekzand).3	De	top	van	deze	pleistocene	
afzetting	 bevindt	 zich	 tussen	 de	 14	 en	 10	meter	 –NAP.	 Na	 afloop	 van	 de	 ijstijd	 steeg	 de	
temperatuur	en	smolten	de	landijsmassa’s	waardoor	de	zeespiegel	steeg.	Hierdoor	steeg	ook	
de	grondwaterspiegel	en	vormde	zich	veen	 (het	Basisveen)	op	het	dekzand.	Dit	Basisveen	
werd	uiteindelijk	afgedekt	door	wad-	en	kwelderafzettingen.ve
Tot	 circa	 3800	 voor	 Chr.	 was	West-Friesland	 vrij	 toegankelijk	 voor	 de	 zee.	 De	 toenmalige	
kust	 bestond	 voornamelijk	 uit	 zandige	 wadplaten	 waartussen	 een	 groot	 aantal	 west-oost	
georiënteerde	geulen	lag.	Meer	landinwaarts	gingen	de	zandige	platen	over	in	lagunes	waarin	
klei	werd	afgezet.	Een	groot	deel	van	West-Friesland	lag	in	dit	lagunaire	gebied.	4	De	sedimenten	
die	in	deze	periode	zijn	afgezet,	worden	gerekend	tot	de	oudste	afzettingen	van	de	Beemster	
Afzettingen	(voorheen	Calais	II	en	III,	tegenwoordig:	Laagpakket	van	Wormer).

Rond	3800	voor	Chr.	 ontstonden	aan	de	kust	 van	Noord-Holland	op	de	 zandige	wadplaten	
strandwallen	die	de	kust	langzaam	afsloten.	De	zee	kon	vanaf	deze	periode	alleen	nog	via	enkele	
zeegaten	in	het	achterland	doordringen.	Via	het	zeegat	van	Bergen	drongen	getijdengeulen	
West-Friesland	binnen.	Buiten	de	invloedsfeer	van	deze	geulen	vond	geen	sedimentatie	plaats	
en	vormde	zich	veen.	Binnen	de	invloedsfeer	van	deze	getijdengeulen	vond	afzetting	van	zand	
en	klei	plaats.	Het	grovere,	zandigere	materiaal	sedimenteerde	in	en	direct	naast	de	geul.	Het	
lichtere	en	kleiiger	materiaal	werd	bij	overstromingen	verder	van	de	geul	afgezet.
Tussen	3800	en	1400	voor	Chr.	verlegden	de	getijdengeulen	enkele	malen	hun	loop,	waardoor	
de	ondergrond	van	West-Friesland	een	zeer	ingewikkelde	opbouw	heeft.	Deze	opbouw,	en	de	
geologische	geschiedenis,	is	door	De	Mulder	en	Bosch	ontrafeld	en	systematisch	beschreven.	
Volgens	deze	reconstructies	heeft	Hoorn	in	een	kweldergebied	gelegen.	De	mariene	afzettingen	
die	in	de	omgeving	van	Hoorn	direct	onder	de	bouwvoor	liggen,	behoren	tot	het	Laagpakket	
van	Wormer.	Grote	getijdengeulen	 zijn	 vermoedelijk	 niet	 actief	 geweest.	Buiten	de	actieve	
delen	van	het	zeegat	vond	veengroei	plaats	(behorend	tot	het	Hollandveen	Laagpakket).

Rond	1500	voor	Chr.	sloot	het	zeegat	van	Bergen	en	werden	de	geulsystemen	in	West-Friesland	
minder	actief.	Na	het	droogvallen	van	de	geulen	vond	als	gevolg	van	differentiële	inklinking	
van	de	verschillende	afzettingen	een	omkering	(inversie)	van	het	reliëf	plaats.	De	aanvankelijk	
laaggelegen	kreekbeddingen	en	oevers	 zakten	minder	 in	dan	de	aanvankelijk	hooggelegen	
kwelders.	

Buiten	 de	 actieve	 geulen	 had	 vanaf	 circa	 3800	 voor	 Chr.	 in	 heel	 West-Friesland	 continu	
veenvorming	plaatsgevonden,	waardoor	grote	veenkussens	waren	ontstaan.	Op	het	moment	
dat	de	laatste	actieve	geulen	verlandden,	verdwenen	ook	deze	onder	een	pakket	veen.	Op	en	

3	 Hoewel	Nitg-TNO	in	2000	(Weerts	e.a.,	2000;	De	Mulder	e.a.,	2003)	een	nieuwe	lithostratigrafische	
indeling	heeft	ingevoerd,	wordt	in	dit	stuk	ook	de	oude	chronostratigrafische	indeling,	gebruikt	door	
De	Mulder/Bosch,	weergegeven.	Het	 Laagpakket	 van	Wormer	 komt	overeen	met	de	Afzettingen	
van	Calais,	het	Laagpakket	van	Walcheren	met	de	Afzettingen	van	Duinkerken	en	het	Hollandveen	
Laagpakket met het Hollandveen.

4 De	Mulder/Bosch,	1982.
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rond	de	veenkussens	waren	alleen	nog	kleine	veenstroompjes	actief.	Deze	voerden	het	water	
uit	de	veenkussens	af	naar	lager	gelegen	delen.

De	 bewoning	 in	West-Friesland	 in	 de	 Midden-	 en	 Late-Bronstijd	 (1500	 tot	 800	 voor	 Chr.)	
concentreerde	zich	op	de	flanken	van	deze	geulruggen	en	op	de	kwelders.5 Binnen de gemeente 
Hoorn	zijn	echter	tot	nu	toe	nauwelijks	vondsten	uit	de	Bronstijd	gedaan.	Een	‘verdwaalde’	
bronzen	hielbijl	 in	Zwaag	vormt	uit	uitzondering.6	Door	 toenemende	vernatting	werd	West-
Friesland	 rond	 800	 voor	 Chr.	 verlaten.	 Tot	 het	 ontstaan	 van	 de	 handelsplaats	 Medemblik	
omstreeks	700	na	Chr.	was	het	gebied	vermoedelijk	onbewoond.7 

In	de	Middeleeuwen	was	West-Friesland	bedekt	met	een	dik	veenpakket.	Door	het	ontstaan	van	
de	Zuiderzee	in	de	11de en 12de	eeuw	werd	de	invloed	van	de	zee	aan	de	oostzijde	van	Noord-
Holland	aanzienlijk	groter:	de	zee	sloeg	grote	stukken	land	langs	de	kust	weg	en	de	Hollandse	
binnenmeren	ontstonden.	Het	ontstaan	van	de	Zuiderzee,	gecombineerd	met	een	gemiddelde	
stijging	 van	 de	 temperatuur,	 zorgde	 voor	 een	 natuurlijke	 ontwatering	 van	 het	West-Friese	
veenpakket	en	gunstige	condities	voor	ontginning.	De	eerste	ontginningen	in	West-Friesland	
dateren	uit	de	8ste	eeuw	en	vonden	plaats	rond	Medemblik.	Van	de	10de tot en met de 12de eeuw 
werd	de	rest	van	West-Friesland	ontgonnen.	Het	gebied	werd	geschikt	gemaakt	voor	bewoning	
en	 landbouw	door	 op	 systematische	wijze	 sloten	 door	 het	 veen	 heen	 te	 graven,	waardoor	
het	veen	ontwaterde.	Door	de	ontwatering	oxideerde	het	veen	en	klonk	het	veenpakket	 in,	
met	een	geleidelijke	daling	van	het	maaiveld	als	gevolg.	Het	 land	werd	hierdoor	kwetsbaar	
voor	inbreuken	van	de	zee	en	overstromingen.8	De	bewoners	van	West-Friesland	probeerden	
dit	gevaar	 te	verkleinen	door	dijken	aan	te	 leggen.	Deze	verschillende	 losse	dijken	werden	
met	elkaar	verbonden,	waardoor	West-Friesland	vanaf	circa	1250	werd	beschermd	door	één	
lange	dijk:	de	Westfriese	Omringdijk.	Deze	dijk	 is	 in	de	eeuwen	hierna	nog	diverse	malen	
doorgebroken,	waardoor	land	afsloeg	en	klei	en	zand	werd	afgezet.	De	loop	van	de	Omringdijk	
is	in	de	loop	der	eeuwen	sterk	gewijzigd.	Door	het	verdwijnen	van	het	voorland	(het	land	dat	
voor	de	dijk	lag)	verzwakte	de	dijk,	waardoor	deze	op	een	groot	aantal	plaatsen	moest	worden	
teruggelegd	door	middel	van	inlaagdijken.	De	huidige	Omringdijk	bevat	hierdoor	slechts	in	een	
aantal	dijkvakken	nog	de	originele	12/13de-eeuwse	kern.9	Het	tracé	van	de	Omringdijk	loopt	in	
Hoorn	via	het	Grote	Oost	en	het	West.	
Om	het	gebied	binnen	de	Omringdijk	droog	te	houden	moest	dagelijks	water	in	zee	worden	
geloosd.	 In	 eerste	 instantie	 gebeurde	 dit	 tijdens	 eb	 via	 spuisluizen	 in	 de	 dijk.	 Door	 de	
aanhoudende	 daling	 van	 het	maaiveld	was	 dit	 na	 verloop	 van	 tijd	 niet	meer	mogelijk.	 De	
introductie van de poldermolen in Holland in het begin van de 15de	eeuw	was	een	antwoord	op	
dit	probleem.	De	oudste	vermelding	van	een	molen	buiten	Hoorn	dateert	uit	het	einde	van	de	
15de eeuw.

5	 IJzereef/Van	Regteren	Altena,	1991;	Roessingh/Lohof,	2011.
6 Vondstmelding	1064.
7	 Besteman	1990,	107.
8	 Besteman	1990,	93-96.
9 Boon	1991,	78-114.
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2.2 Historie en bewoningsgeschiedenis van de Nieuwendam

In	het	kader	van	dit	rapport	is	een	historische	reconstructie	van	de	wijk	tussen	de	Nieuwendam	
en	de	Italiaanse	Zeedijk	gemaakt,	op	basis	van	door	de	auteur	in	de	loop	van	de	jaren	verzamelde	
gegevens	en	nieuw	archiefonderzoek.	De	eerste	resultaten	zijn	gepubliceerd	in	een	artikel	‘De	
opgraving	van	het	Paradijs’	in	het	kwartaalblad	van	de	vereniging	Oud	Hoorn	jaargang	2020	
nummer 2.10	In	dit	rapport	staat	de	uitgebreide	versie	van	het	historisch	onderzoek.

2.2.1 Een Middeleeuws dijkje
Volgens	de	17de-eeuwse	kroniekschrijver	Velius	werd	in	het	jaar	1341	ter	bevordering	van	de	
koopmanschap	een	klein	dijkje	gemaakt	van	de	zeedijk	(Grote	Oost	en	West)	af	tot	aan	de	mond	
van	de	haven	(het	water	langs	de	Nieuwendam)	zodat	de	schepen	hun	goederen	goed	konden	
lossen.	Beesten	en	andere	zware	goederen	konden	dan	over	het	dijkje	worden	vervoerd.	Hij	
heeft	dit	overgenomen	uit	een	oudere	kroniek	uit	het	begin	van	de	16de	eeuw.	Uit	dit	dijkje	is	de	
huidige	straat	Nieuwendam	ontstaan.	De	aanduiding	van	dam	in	de	straatnaam	Nieuwendam	
verwijst	hier	niet	naar	een	dam	die	als	waterkering	in	een	water	is	gemaakt,	maar	naar	een	
wal	of	verhoogd	voetpad.	Waarschijnlijk	lag	er	al	een	dijkje,	dat	in	1341	is	verbreed	en	dat	
onderdeel	heeft	uitgemaakt	van	een	dijk	rondom	een	groot	stuk	voorland	buiten	de	zeedijk.	
Dit	was	een	gebruikelijke	wijze	om	buitendijks	land	te	beschermen	tegen	de	zee.	Een	bedijkt	
stuk	voorland	wordt	een	koog	genoemd.	Meestal	werd	daar	niet	gewoond,	maar	in	Hoorn	was	
de	buitendijkse	haven	een	zeer	aantrekkelijke	vestigingsplek	voor	kooplieden	en	ambachtslui	
die	afhankelijk	waren	van	de	aan-	en	afvoer	van	goederen	over	water.	Aannemelijk	is	dan	ook	
dat	snel	na	1341	de	eerste	huizen	op	de	Nieuwendam	werden	gebouwd.	Over	deze	vroegste	
bewoners	weten	we	historisch	niets.

2.2.2 De Zeedijk
De	situatie	veranderde	drastisch	na	de	grote	stormvloed	van	1375.	De	zeedijk	die	vanaf	het	
West	in	min	of	meer	een	rechte	lijn	naar	Schardam	liep,	moest	enige	jaren	later	ten	gevolge	
van	deze	stormvloed	noodgedwongen	een	stuk	landinwaarts	worden	verlegd	waardoor	deze	
dicht	 bij	 de	 bebouwing	 van	Hoorn	 kwam	 te	 liggen.	Deze	 nieuwe	 dijk	 is	 nu	 de	Westerdijk.	
De	Marcellusvloed	van	1375	was	een	van	de	zwaarste	stormvloeden	waardoor	Holland	in	de	
Middeleeuwen	is	getroffen.	De	zeedijk	brak	op	verschillende	plekken	door	waardoor	veel	land	
overstroomde.	Waarschijnlijk	heeft	de	dijk	tussen	Hoorn	en	Schardam	hierbij	schade	opgelopen.	
De	situatie	moet	zo	ernstig	zijn	geweest	dat	werd	besloten	een	inlaagdijk	aan	te	leggen	waarbij	
ongeveer	700	hectare	werd	buitengedijkt.	Een	gedeelte	van	het	dorp	Scharwoude	kwam	zelfs	
buitendijks	te	liggen.	Er	zijn	diverse	gegevens	die	erop	wijzen	dat	de	inlaagdijk	naar	aanleiding	
van	 de	 stormvloed	 van	 1375	 is	 aangelegd.	 Kroniekschrijver	 Velius	 (1572-1630)	 haalt	 een	
bron	aan	uit	1411	waarin	een	oude	man	(Jan	Rewaertsz)	vertelt	dat	hij	dikwijls	over	de	dijk	
tussen	Hoorn	en	Schardam	heeft	gelopen	en	dat	de	dijk	door	diverse	inlagen	op	de	huidige	
plek	is	komen	te	liggen.11	Aangezien	sprake	is	van	een	oude	man	moet	de	inlaag	ruim	voor	
1411	hebben	plaatsgevonden.	In	1391	gaf	de	graaf	van	Holland	toestemming	het	buitendijks	
gelegen	land	tussen	Hoorn	en	Schardam	te	bekaden.	De	inlaagdijk	moet	dus	zeker	voor	1391	
zijn	aangelegd.	Een	aantekening	 in	het	 langdurig	proces	met	betrekking	tot	het	onderhoud	

10 Dit	artikel	is	te	downloaden	op	de	website	van	Archeologie	West-Friesland:	De opgraving van het 
Paradijs	-	Archeologie	West-Friesland	Archeologie	West-Friesland. Tevens	is	op	de	website	Oneindig	
Noord-Holland	een	bijdrage	gebaseerd	op	dit	artikel	te	vinden.

11 Velius	(4e	druk	1740)	22.
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van	de	dijk	uit	1434-1438	geeft	mogelijk	een	nog	preciezere	datering.	Hierin	staat	beschreven	
dat de groote inlaghe plaatsvond	 “omtrent 50 jaren nae de voors(eide) laetste generaele 
verstoelinge”.12	Hiermee	wordt	de	verstoeling	van	1338	bedoeld	en	vijftig	jaar	later	is	dus	rond	
1388.	Recent	archeologisch	onderzoek	aan	de	Westerdijk	bevestigt	dat	deze	eind	14de	eeuw	is	
aangelegd.13	De	huidige	Italiaanse	Zeedijk,	die	toen	nog	eenvoudig	Zeedijk	of	Westerdijk	werd	
genoemd,	maakte	hier	onderdeel	van	uit.	Hierop	sloot	vervolgens	de	Nieuwendam	in	een	bocht	
aan.	Ter	plaatse	werd	een	aarden	versterking	gemaakt	ter	verdediging	van	de	haven	en	daar	
zou	later	de	nu	nog	bestaande	Hoofdtoren	verschijnen.
Velius	 vertelt	 in	 zijn	 kroniek	 dat	 op	 de	 plaats	waar	 de	Hoofdtoren	 in	 1532	werd	 gebouwd	
daarvoor	een	klein	aarden	blokhuis	lag.14	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,	 zonder	 dat	 duidelijk	wordt	waarom	hij	 dit	 jaar	 noemt.	De	 oudst	 traceerbare	
vermelding	van	het	Houten	Hoofd,	de	houten	aanlegsteiger	naast	de	Hoofdtoren,	dateert	uit	
1464.	Velius	schrijft	bij	dat	 jaar	dat	het	Houten	Hoofd	werd	gebouwd.15	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.16 Uit de rekening blijkt echter niet expliciet dat 
het	Houten	Hoofd	 in	dat	jaar	nieuw	werd	gebouwd.	Er	worden	uitgaven	aan	het	aanvoeren	
van	palen	en	balken	en	arbeidsloon	(twee	personen	voor	beide	vier	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	en	mogelijk	
dus	al	vóór	1447	ter	plekke	de	ingang	(het	gat)	van	de	havens	lag.	Dit	doet	vermoeden	dat	de	
haven	tussen	de	Oude	Doelenkade	en	het	Baatland	reeds	bestond,	want	het	aarden	blokhuis	
lag	bij	de	ingang	van	deze	havenuitbreiding.	De	haven	bij	de	Nieuwendam	bood	dus	al	in	de	
eerste	helft	van	de	15de eeuw onvoldoende ruimte.

2.2.3 Gedoe over het onderhoud van de dijk
De	kwetsbaarheid	van	de	 (Italiaanse)	Zeedijk	was	een	 langdurige	 zorg	voor	de	 stad.	Al	 in	
1518	werd	het	plan	opgevat	deze	dijk	met	een	muur	aan	de	zeezijde	te	beschermen.17 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.18	Op	4	november	van	dat	 jaar	 sloeg	een	
zware	westzuidwesten	storm	de	nieuw	gebouwde	toren	met	een	groot	stuk	van	de	muur	weg.19 
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	werd	in	zijn	oude	
staat	hersteld.	Het	onderhoud,	waarvoor	de	aangrenzende	bewoners	van	de	Nieuwendam	zorg	
moesten	dragen,	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	

12 Kollis	1968,	36.
13 Schrickx 2021.
14 Velius,	4e	druk	1740,	237.
15 Velius,	4e	druk	1740,	81.
16 WFA,	0348,	inv.nr.	180.
17 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
18 Velius,	4e	druk	1740,	212.
19 Velius,	4e	druk	1740,	212.
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stuk	dijk	(met	riet	met	een	breedte	van	12	voeten	en	versterkt	met	wierriem).20 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	verantwoordelijk	
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.21	Vervolgens	dateert	van	23	augustus	1560	
een	uitgebreide	keur	waarin	de	bewoners	tot	grootschalig	onderhoud	van	de	dijk	achter	de	
Nieuwendam werden verplicht.22	In	geval	de	dijk	was	weggeslagen	moesten	zij		een	nieuwe	
dijk	met	riet	maken	met	een	breedte	van	12	voeten	(ca.	3,60	meter)	en	versterkt	met	een	
wierriem.23	Als	de	dijk	alleen	was	uitgespoeld,	moest	deze	worden	hersteld.24 Uit de keur valt 
af	te	leiden	dat	de	(Italiaanse)	Zeedijk	een	wierdijk	was,	een	gebruikelijke	wijze	van	versterken	
van dijken in die tijd.
Uiteindelijk	 werd	 de	 zeemuur	 alsnog	 aangelegd.	 In	 1567	 bepaalde	 de	 stad	 dat	 men	 zal	
maken	vanaf	het	Hoofd	naar	het	westen	een	borstwering	‘drie	of	vier	deelen’	hoog,	met	een	
waakhuisje	op	het	West	of	op	een	andere	bekwame	plek.	Hier	is	dus	nog	sprake	van	houten	
planken	(delen).	Mogelijk	is	de	bouw	van	de	muur	in	verband	te	brengen	met	de	vermelding	
van	Velius	dat	in	1573,	tijdens	de	Slag	op	de	Zuiderzee,	de	dijk	tussen	de	Hoofdtoren	en	de	
Westerpoort	van	een	nieuwe	borstwering	werd	voorzien.25 Bij	een	archeologische	waarneming	
in	2013	is	bij	de	Hoofdtoren	een	stukje	van	deze	muur	gedocumenteerd.26	De	muur	is	te	zien	
op	de	stadsplattegronden	uit	1582	en	1615.	Uit	het	feit	dat	sprake	is	van	een	borstwering	en	
van	wachthuizen	valt	af	te	leiden	dat	de	muur	een	verdedigende	functie	had.

2.2.4 Pottenbakkers in de 15de eeuw
Een	beeld	van	de	omvang	van	de	bebouwing	aan	de	Nieuwendam	krijgen	we	voor	het	eerst	
in	het	schotboek	van	1430.27	Schot	was	een	vorm	van	(vermogens)belasting.	In	dit	boek	uit	
1430	staan	de	schotplichtigen	per	straat	opgesomd.	Onder	de	rubriek	‘op	die	nuwedam’	staan	
44	namen	genoteerd.	In	de	jaren	na	1430	zijn	diverse	namen	doorgehaald	en	tussengevoegd,	
waardoor	het	totaal	aantal	namen	groter	dan	44	is.	Deze	44	namen	staan	niet	gelijk	aan	44	
huizen,	want	er	konden	meerdere	schotplichtigen	in	een	huis	wonen.	
De	hoogst	aangeslagen	personen	waren	Lambert	Cruuf	(22	schotpond),	Jan	van	Lansmer	(16	
schotpond),	Lambert	Gherijtsz	(13	schotpond)	en	zijn	zoon	Gherijt	Lambertz	(10	schotpond),	
Pouwels	 Pietersz	 (12	 schotpond),	 Grijet	 Maerten	 Taems	 (12	 schotpond),	 Pieter	 Willemsz	
(12	 schotpond).	Zij	 behoorden	 tot	 de	 vermogenden	 in	 de	 stad.	De	 rijkste	 persoon	aan	de	

20 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.

21 Zie:	WFA,	OAH,	bergnr.	2626,	3154	en	3155.
22 WFA,	OAH,	bergnr.	54,	fol.	42r	(98).
23 “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.”

24 “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”

25 Velius	1740	(4e	druk)	399.
26 Schrickx 2014.
27 WFA,	OAH,	toeg.nr.	0348,	inv.nr.	1314.
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Nieuwendam,	en	tevens	een	van	de	rijksten	in	de	hele	stad,	was	Lambert	Cruyf,	die	bekend	
is	van	de	Hoekse	en	Kabeljauwse	Twisten	in	Hoorn.	Hij	was	burgemeester	en	zijn	zoon	werd	
in	1426	vanwege	een	belediging	van	gravin	Jacoba	van	Beieren	onthoofd.28	Zijn	naam	staat	
overigens	in	het	schotboek	doorgehaald,	wat	waarschijnlijk	inhoudt	dat	hij	niet	lang	na	1430	
is	overleden	of	verhuisd	naar	een	andere	straat.	De	meeste	personen	aan	de	Nieuwendam	
werden	aangeslagen	voor	slechts	één,	twee	of	drie	schotpond.	Uit	de	namen	kunnen	we	in	
de	meeste	gevallen	niet	afleiden	wat	voor	beroepen	zij	hadden.	Uitzondering	vormen	 ‘Hein	
Jan	Heinesisz	die	potmaker’	en	‘Kerstgen	die	potmaker’.	Hier	woonden	dus	al	begin	15de eeuw 
zeker	twee	pottenbakkers.
In	het	schotboek	van	1478	staan	onder	de	rubrieken	‘op	die	nyewedam	bij	tgat	vand’haven’	en	
‘op	die	nyewedam’	20	namen.	Ook	hier	zijn	weer	namen	doorgehaald	en	tussengevoegd.	Daarna	
volgt	‘in	die	pompsteghe’	en	daarna	nog	een	pagina	met	10	namen	van	de	Nieuwendam	tot	aan	
de	Vijzelstraat.	De	looproute	is	dus	duidelijk	van	oost	naar	west.	De	hoogst	aangeslagenen	zijn	
Elbert	Duvel	(8	schotpond),	Elbert	Potter	(8	schotpond)	en	Lobbrich	Meynerts	weduwe	met	haar	
kinderen	(8	schotpond).	In	deze	lijst	met	namen	komen	we	vijf	pottenbakkers	tegen:	Elbert	
Potter	(hierboven	al	vermeld),	Jan	Potter	van	Alkmaar,	Ellen	Pieterz	Potbacker,	de	kinderen	van	
Oude	Jan	Potters	en	Dirc	‘die	potmaker’.	De	vier	laatsten	werden	aangeslagen	voor	het	laagste	
schotbedrag	van	één	schotpond.	Achterin	het	boek	staat	nogmaals	pottenbakker	Ellen	(Potter)	
genoteerd:	hij	had	het	huis	van	Jan	Potter	gekocht.	
Pottenbakker	Elbert	had	gezien	zijn	 schotpondbedrag	dus	wel	enig	vermogen.	Er	 zijn	 twee	
opgaven	van	zijn	bezittingen	ten	behoeve	van	de	 inschatting	van	het	schotbedrag	bewaard	
gebleven.	In	de	eerste	wordt	hij	Eelbaert	Pietersz	genoemd	en	hij	bezat	land	in	Hoorn	en	in	
Hem,	hij	had	drie	koeien	en	in	zijn	huis	waren	drie	bedden	(geschikt	voor	zes	personen).	In	de	
tweede	opgave	van	vermoedelijk	enkele	jaren	later	wordt	hij	Albert	Potter	genoemd.	Hij	bezat	
nu	ook	land	in	Schellinkhout.	Hij	had	vier	koeien,	vier	bedden	en	bezat	ook	het	belendende	
huis.	Verder	had	hij	100	gulden	aan	geld,	potten	en	aarde.	Zijn	schotbedrag	bedroeg	nu	14	
schotpond,	waarmee	hij	tot	de	vermogende	personen	behoorde.
Uit	 de	 lijst	met	 namen	 blijkt	 dat	 aan	 de	Nieuwendam	niet	 alleen	 pottenbakkers	woonden,	
maar	ook	lijndraaiers	(de	weduwe	van	Pieter	Lijndrayer,	Claes	die	Lijndrayer,	Jan	Lammertsz	
Lijndrayer,	 Jan	die	Lijndrayer,	Eevert	Woutersz	die	Lijndraijer),	een	 timmerman	(Baernt	die	
Tymmerman)	en	een	kistenmaker	(Jan	Reynersz	Kistmaker).	Verder	worden	twee	herbergiers	
genoemd:	Jan	Bruyn	die	Wairt	en	Claes	Elbertsz	die	Waert.	Op	hen	komen	we	hieronder	nog	
terug.	 Ook	 van	 een	 aantal	 van	 deze	 personen	 zijn	 opgaven	 van	 hun	 bezittingen	 bewaard	
gebleven.	Claes	Hagen	verklaarde	bijvoorbeeld	dat	hij	een	huis	had	op	de	Nieuwendam	dat	
aan	de	voorkant	was	ingevallen	door	ouderdom	en	aan	de	achterkant	verbrand	was.	Hij	had	
ook	nog	een	oud	schip.
In	 het	 schotboek	 uit	 1518	 worden	 geen	 straatnamen	 genoemd.	 Aan	 de	 hand	 van	 de	
persoonsnamen	 kunnen	 we	 afleiden	 dat	 aan	 de	 Nieuwendam	 Tyman	 Pottebacker	 (niet	
aangeslagen)	en	Pieter	Holler	Pottebacker	(2½	schotpond)	woonden.	Aannemelijk	is	dat	nog	
een	aantal	personen	pottenbakker	waren.	Pieter	Holler	was	een	van	de	leden	van	de	familie	
Holler,	waartoe	volgens	het	schotboek	ook	Nanning	Claesz	Holler,	Jonge	Claes	Holler	en	Stijn	
Claes	Hollers	behoorden.	Hans	Wendte	heeft	deze	familie	uitgezocht	aan	de	hand	van	onder	
andere	de	schepenrol	van	Hoorn.29	Als	stamvader	beschouwd	hij	Claes	Holler	(overleden	voor	

28 Velius,	4e	druk	1740,	42-43.
29 Met	dank	aan	Hans	Wendte	voor	het	ter	beschikking	stellen	van	zijn	onderzoeksgegevens.
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1518).30	De	genoemde	Pieter	(Holler	Pottebacker),	Nanning	en	Claes	waren	kinderen	van	hem	
en	Stijn	was	zijn	weduwe.	Verder	was	er	ook	nog	een	zoon	Jan.	Pieter	was	dus	werkzaam	
als	pottenbakker.	Hij	maakte	in	ieder	geval	dakpannen.	Nanning	kan	het	beste	als	aannemer	
worden	aangeduid.	In	1525	schafte	hij	vier	vijzels	aan,	die	dienden	om	een	huis	op	te	vijzelen.

2.2.5 Een ambachtswijk
Aan	de	Nieuwendam	waren	veel	houtkopers	en	lijndraaiers	gevestigd,	zoals	in	een	kroniek	uit	
het begin van de 16de	eeuw	valt	te	lezen.31	Volgens	de	kroniekschrijver	stonden	daar	‘een	hoop	
huysen	als	een	kleyn	stedeken’.	Een	beeld	van	deze	wijk	krijgen	we	uit	het	kohier	van	de	tiende	
penning,	een	belasting	op	onroerend	goed,	uit	1561	(afb	2.1).	Als	een	van	de	buurten	in	dit	
register	komt	de	Nieuwendam	voor,	beginnend	vanaf	de	stadshouttuin	tot	aan	de	Vijzelstraat.	
Een	houttuin	is	een	opslagplaats	voor	hout	en	ligt	altijd	direct	grenzend	aan	een	haven	of	ander	
water.	De	stadshouttuin	was	eigendom	van	de	stad	en	lag	waar	nu	nog	altijd	en	onbebouwd	
stuk	is	aan	de	Veermanskade	tegenover	de	Hoge	Brug.	Hierachter	stond	het	stadsboshuis,	een	
magazijn	voor	het	geschut.	Hierin	was	ook	een	kruitmolen	aanwezig.	Op	het	perceel	hierachter	
stond	waarschijnlijk	een	cementmolen	met	cementhuis	dat	eveneens	eigendom	van	de	stad	
was.32	 Het	wordt	 bij	 een	 verkoop	 in	 1578	 genoemd.	De	 bebouwing	 aan	 de	Veermanskade	
bestond	nog	niet.	De	onbebouwde	grond	werd	gebruikt	door	de	schutters	van	Hoorn.	Ook	de	
Italiaanse	Zeedijk	(toen	nog	zeedijk	of	eenvoudig	dijk	genoemd)	was	nog	onbebouwd.

30 In	het	schotboek	van	circa	1430	komt	al	een	Claes	Hollaer	voor	onder	de	Vijzelstraat.	Tevens	staat	
hier	een	Claes	Hollander.

31 Van	der	Knaap	en	Veerkamp	1994,	256.
32 WFA,	0348,	inv.nr.	151,	fol.	21r	(scan	33).	Genoemd	in	1578	als	belending	bij	een	verkoop	van	een	

huis	en	lijnbaan	door	de	stad.

Afb 2.1 Uitsnede uit de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 met binnen de gele cirkel de locatie 
Nieuwendam 19-20. Op perceel Nieuwendam 20 stond in deze tijd herberg Het Paradijs.
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In	1570	verkocht	de	stad	acht	percelen	van	gelijke	breedte	(24	voet)	tussen	de	stadshouttuin	
en	de	zeedijk,	dit	vormde	de	aanvang	van	de	bebouwing	van	de	Veermanskade.33 In 1591 
wordt	vermeld	dat	veel	nieuwe	schone	huizen	zijn	getimmerd.34	In	1595	verkocht	de	stad	nog	
twee	erven	aan	deze	straat	bezuiden	het	stadsboshuis.35	De	uitgegeven	percelen	strekten	zich	
uit	tot	aan	het	erf	van	Volckert	Maertsz,	de	vader	van	de	kroniekschrijver	Theodorus	Velius,	
die	aan	de	Nieuwendam	woonde.	Een	jaar	later	verkocht	de	stad	nog	twee	erven	met	daarop	
het	oude	stadsboshuis.36	De	koper	bouwde	deze	om	tot	haringpakhuizen	ten	dienste	van	de	
bescheiden	haringvloot	van	Hoorn.
Aan	 de	 Nieuwendam	 lagen	 in	 1561	 vier	 houttuinen	 en	 stonden	 zes	 lijnbanen,	 vier	
pottenbakkerijen,	twee	herbergen,	een	brouwerij	en	een	turfhuis	van	de	Huiszittende	Armen	
Voogden	(afb	2.2).	In	het	register	wordt	de	Pompsteeg	vermeld,	maar	er	waren	veel	meer	
stegen.	 Een	 pomp	was	 overigens	 een	 houten	 duiker	 die	 hier	 kennelijk	 in	 de	 zeedijk	 heeft	
gelegen	voor	de	afwatering.	

2.2.6 Reconstructie 16de eeuw
Hoewel	de	eigenaren	van	de	huizen	in	1561	systematisch	staan	opgesomd,	is	het	toch	lastig	
om	deze	aan	huidige	percelen	te	koppelen.	Dit	komt	doordat	de	oude	perceelsindeling	deels	is	
verdwenen	(vooral	aan	de	oostzijde	van	de	Nieuwendam),	percelen	zijn	samengevoegd	of	juist	
gesplitst	en	er	soms	huizen	achter	elkaar	in	plaats	van	naast	elkaar	stonden.	Voor	een	goede	
reconstructie	is	het	daarom	noodzakelijk	eigenaren	van	percelen	door	de	tijd	heen	te	volgen	
aan	de	hand	van	transport-	en	hypotheekregisters	en	andere	archiefstukken.	Helaas	zijn	deze	
niet	 geïndexeerd,	waardoor	 een	 complete	 reconstructie	 nagenoeg	ondoenlijk	 is.	 Er	 bestaat	
bijvoorbeeld	geen	index	op	het	notarieel	archief	van	Hoorn	en	om	die	reden	is	dit	archief	niet	
geraadpleegd.	Daar	komt	bij	dat	soms	onduidelijk	is	of	een	huis	aan	de	Nieuwendam	stond	
of	aan	een	andere	straat	omdat	soms	eenvoudig	sprake	 is	van	 ‘aan	de	haven’.	Toch	 is	een	
poging	tot	reconstructie	van	de	eigenaren	gedaan	omdat	dit	van	groot	belang	is	voor	een	juiste	
interpretatie	van	de	opgravingsgegevens.

2.2.6.1 Herberg de Wildeman	(nr	30	en	31)
Uit	het	kohier	uit	1561	blijkt	dat	tussen	de	Vijzelstraat	en	de	Pompsteeg	zeven	huizen	stonden.	
Op	de	kadastrale	minuutkaart	uit	1823	staan	hier	acht	huizen	(A986	t/m	A993),	maar	duidelijk	
is	dat	A900	en	A901	oorspronkelijk	één	perceel	vormden.	Tegenwoordig	vormen	deze	weer	één	
huis	(nr	32).	In	de	huidige	situatie	staan	op	dit	deel	van	de	Nieuwendam	acht	huizen	(nr	29	
t/m	37),	wat	komt	doordat	A992	is	gesplitst	(nr	30	en	31).
In	1561	waren	de	eigenaren	van	west	naar	oost:	Meester	Volckart	(=Meester	Volckart	vander	
Gronde),	 Timon	 van	Wieringen,	 Evert	 Jansz,	 Adriaen	 Reynersz,	 Jan	 During,	 Marten	 inden	
Wildeman	en	Geert	Symis.	Marten	(Dircxz)	in	de	Wildeman	was	de	uitbater	van	herberg	De	
Wildeman.	Deze	herberg	heeft	tot	in	de	18de	eeuw	bestaan.	Hier	staan	nu	twee	panden	(nr	30	
en	31).	In	1565	werd	door	het	stadsbestuur	bepaald	dat	hij	een	stal,	die	hij	op	dat	moment	
was	aan	het	bouwen,	en	een	hooiberg	moest	afbreken	omdat	deze	te	dicht	bij	de	dijksloot	
stonden.37	De	stal	was	naar	we	mogen	aannemen	bestemd	voor	de	paarden	van	bezoekers	
van de herberg.

33 WFA,	0348,	inv.nr.	151,	fol.	18r-20r	(scan	30-32).
34 WFA,	0348,	inv.nr.	151,	fol.	87v	(scan	103).
35 WFA,	0348,	inv.nr.	151,	fol.	98v-99r	(scan	114).
36 WFA,	0348,	inv.nr.	151,	fol.	104r.
37 WFA,	0348,	inv.nr.	151	(scan	11).



22

2.2.6.2 Houttuinen en lijnbaan	(nr	28,	27,	26)
Direct	ten	oosten	van	de	Pompsteeg	lagen	in	1561	drie	houttuinen	van	achtereenvolgens	Pieter	
Heynsz	Houtkoper,	Pilgerom	Jansz	en	nog	een	van	Pieter	Heynsz.	Pilgrom	Jansz	was	in	1571	
schepen	en	behoorde	dus	tot	de	sociale	bovenlaag	in	de	stad.	In	1590	komen	we	voor	het	eerst	
Wybrant	Pilgromsz	als	bewoners	van	de	Nieuwendam	in	de	archiefstukken	tegen;	mogelijk	was	
dit	zijn	zoon.38	Deze	Wijbrant	was	meermaals	schepen	(1588-1600)	en	burgemeester	(1602-
1605).
Ten	 oosten	 van	 de	 drie	 houttuinen	 volgde	 een	 lijnbaan	 van	 Jan	 Sael.	 In	 1565	 verklaarde	
Lijsbeth	Pieters	Pottebacster	(de	weduwe	van	Jan	Pietersz	Pottebacker)	dat	zij	29	jaar	geleden	
–	dus	rond	1536	–	aan	Oude	Jan	Sael	een	huis	had	verkocht,	waarin	hij	nu	woonde.39	Dit	huis	
was	dus	eerder	in	de	16de	eeuw	in	bezit	van	de	familie	Holler	/	Pottebacker.	Het	buurpand	aan	
de	oostzijde	was	in	1561	van	Nanning	Zeijlmaker,	mogelijk	een	nazaat	(zoon?)	van	Nanning	
Claesz	Holler.	Deze	familie	bleef	hier	mogelijk	tot	in	de	17de eeuw wonen. In 1611 komen we 
in	ieder	geval	Marij	Cornelis	tegen,	de	weduwe	van	Jan	Claesz	Seylmaeker,	die	weer	een	zoon	
was	van	Claes	Jansz	Pottebacker.	Zij	bezat	hier	niet	alleen	een	huis,	maar	ook	negen	woningen	
die	zij	verhuurde.
In	1561	stonden	ten	oosten	van	de	lijnbaan	vijf	huizen	en	daarna	volgde	herberg	het	Paradijs	
(nr	20).	In	het	huis	(nr	21)	direct	ten	westen	van	Het	Paradijs	woonde	in	1565	Jan	Floor.	In	
1593	was	dit	eigendom	van	zijn	weduwe	en	daarna	bleef	het	tot	zeker	1637	in	bezit	van	de	
erfgenamen.

2.2.6.3 Herberg Het Paradijs (nr	20)
In	1549	vernemen	we	voor	het	eerst	van	een	herberg	met	de	naam	‘Het	Paradijs’	in	Hoorn.	
Adriaen	Pietersz,	de	waard	in	het	Paradijs,	legde	een	verklaring	af	voor	de	schepenbank	van	
de	 stad	 in	verband	met	een	conflict	waarover	 recht	gesproken	moest	worden.40	Of	hij	 ook	
de	eigenaar	van	het	pand	was,	is	onbekend.	Aannemelijk	is	dat	de	herberg	veel	ouder	was.	
Een	aanwijzing	is	te	vinden	in	het	hierboven	vermelde	schotboek	van	1478	waarin	staat	dat	
aan	de	Nieuwendam	waard	Jan	Bruyn	en	waard	Claes	Elbertsz	woonden.	Grote	kans	dat	zij	
de	uitbaters	 van	het	 Paradijs	 en	de	Wildeman,	een	 tweede	herberg	even	verderop	aan	de	
Nieuwendam	(nr	30/31),	waren.	We	zetten	hier	de	geschiedenis	van	deze	herberg	op	een	rij.	
In het kohier van de 10de	penning	uit	1561	is	de	herberg	terug	te	vinden,	al	wordt	deze	hier	
niet	het	Paradijs	genoemd.	Deze	was	in	bezit	bij	Hillegont	Maertens,	de	weduwe	van	Adriaen	
Pietersz	 Ketel.41	 Zij	 verhuurde	 het	 pand	 aan	 ‘Trijn	 int	Wilde	Wijf’.	 Zij	 woonde	 kennelijk	 in	
een	pand	met	 die	 naam	elders	 in	 de	 stad,	wellicht	 ook	 een	herberg.	 In	 1565	verkocht	 zij	
het	Paradijs	aan	Pieter	Jacobsz	uit	Edam.42	Het	bezit	wordt	omschreven	als	een	huis	aan	de	
Nieuwendam	met	een	erf	dat	zich	uitstrekte	tot	aan	de	dijk.	Van	achterwoningen	is	nog	geen	
sprake.	Aan	deze	dijk	stonden	nog	geen	huizen	en	er	lag	nog	een	dijksloot	aan	de	binnenzijde	
van	de	dijk.	Pieter	Jacobsz	verkocht	het	Paradijs	een	jaar	later	aan	Jan	Maertsz	Schock.43 Die 
liet	een	nieuw	uithangbord	voor	het	Paradijs	schilderen,	waarover	een	geschil	ontstond	omdat	
hij	een	koopman	hiervoor	geld	verschuldigd	was.44	In	1574	komen	we	ene	Albert	als	waard	
van	het	Paradijs	tegen;	hij	was	geld	verschuldigd	aan	de	waardin	van	de	Wildeman	voor	twee	

38 	WFA,	0003,	inv.nr.	4527	(scan	173).
39 	WFA,	0003,	inv.nr.	4526,	fol.	5v	(scan	6).
40 	WFA,	0003,	inv.nr.	4415,	fol.	267	(scan	145).
41 	WFA,	0003,	inv.nr.	4526,	fol.	27v	(scan	28).
42 	WFA,	0003,	inv.nr.	4526,	fol.	27v	(scan	28).
43 	WFA,	0003,	inv.nr.	4526,	fol.	57r	(scan	56)	en	fol.	80v	(scan	80).
44 	WFA,	0003,	inv.nr.	4156,	(scan	377).
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tonnen	Lübecks	bier.45	Bier	uit	Duitse	steden	als	Hamburg	en		Lübeck	was	zeer	gewaardeerd	
en	werd	dan	ook	met	scheepsladingen	hierheen	gehaald.
De	volgende	eigenaar	die	is	te	achterhalen,	is	Sijbrant	Jacobsz	Schoot.46 Hij verkocht in 1590 
het	Paradijs	aan	Pouwels	Jansz.47	Bij	de	verkoop	staat	vermeld	dat	het	pand	zich	uitstrekte	
van	de	haven	tot	aan	de	nieuwe	woning	en	met	een	vrije	uitgang	naar	de	dijk.	Kennelijk	was	
aan	de	dijk	niet	lang	terug	een	huis	gebouwd.	Zijn	vrouw	Griette	Maertens	komen	we	in	de	
bronnen	tegen	bij	het	jaar	1591,	toen	haar	dienstmeid	Trijn	Jans	uitbetaling	van	een	half	jaar	
loon	eiste	omdat	zij	zonder	opgaaf	van	reden	was	ontslagen.48	In	1593	stelde	Pouwels	Jans	het	
huis,	erf	en	stalling	als	onderpand	voor	de	afbetaling	van	een	schuld	die	hij	bij	Cornelis	Evertsz	
Biersteker	en	Thijs	Pietersz,	waard	in	Het	Vergulde	Hoofd,	had.49	Kennelijk	is	er	nu	een	stalling	
bij	de	herberg.	In	1599	werden	zijn	kinderen	Pieter	(8	jaar	oud),	Lief	(6	jaar	oud)	en	Trijn	(4	
jaar	oud)	in	het	weeshuis	ondergebracht	nadat	hij	was	gestorven	aan	de	pest.50	In	1601-1603	
werden	uit	de	nagelaten	boedel	van	Pouwels	Jansz	diverse	schulden	betaald.51	Het	Paradijs	
kwam	per	 executieverkoop	 in	 handen	 van	 de	 eerder	 genoemde	 Egbert	 Claesz	 Pottebacker	
tegen	de	som	van	1958	gulden.52

Interessant	is	dat	het	pand	nader	staat	omschreven	als	een	huis	aan	de	Nieuwendam,	erf	en	
staling	met	zeven	woningen	erboven	aan	de	zeedijk.	Het	Paradijs	vormde	kennelijk	een	heel	
complex aan gebouwen: een herberg aan de Nieuwendam en een pand met kleine verhuurde 
woningen	 aan	 de	 dijk.	 De	 stalling	met	woningen	 stond	 achter	 het	 huis	 van	 Egbert	 Claesz	
Pottebacker	(nr.	18)	en	dus	niet	op	hetzelfde	perceel	als	de	herberg.	Uit	het	haardstederegister	
uit	de	jaren	1600-1606	blijkt	dat	het	Paradijs	met	de	bijbehorende	woningen	in	totaal	over	elf	
haardsteden	(schoorstenen)	beschikte.53

Egbert	Claesz	Pottebacker	verkocht	het	Paradijs,	 inclusief	stalling	met	een	woning	erboven,	
in	1607	aan	waard	Dirrick	Aedriaensz	voor	1100	gulden.54	Hij	bleef	 samen	met	zijn	vrouw	
Grietgen	Maertens	de	herberg	lange	tijd	uitbaten.	In	die	tijd	werd	de	herberg,	evenals	de	eerder	
genoemde	Wildeman,	door	het	stadsbestuur	gebruikt	voor	de	huisvesting	van	de	troepen	van	
stadhouder	Maurits.	In	de	rekening	van	1612	valt	te	lezen	dat	66	ruiters	en	16	hellebaardiers	
verbleven	in	beide	herbergen.	Dit	geeft	aan	dat	de	herberg	geschikt	was	als	slaapgelegenheid	
voor	 een	aanzienlijk	 aantal	man.	 In	1617	verkocht	hij	 de	herberg	aan	 Jacob	Arisz	 vanden	
Graeff,	eigenaar	van	brouwerij	het	Schilt	in	Delft.55	Hij	was	deze	brouwer	geld	verschuldigd.56 
Hij	bleef	de	herberg	daarna	uitbaten.

45 WFA,	0003,	inv.nr.	4165,	fol.	1r.
46 Ronde	deze	tijd	was	Gerrit	Reyersz	de	waard.	Hij	wordt	als	zodanig	in	1588	vermeld.	WFA,	0003,	

inv.nr.	4180,	(scan	12).
47 WFA,	0003,	inv.nr.	4527,	fol.	161r	(scan	191).
48 WFA,	0003,	inv.nr.	4185,	(scan	342)
49 WFA,	0003,	inv.nr.	4527,	fol.	303r	(scan	333).
50 WFA,	0348,	inv.nr.	2251.	Pieter	is	gedoopt	op	24-3-1591,	Liefjen	is	gedoopt	op	29-4-1593.
51 WFA,	0003,	inv.nr.	4131,	fol.274r-275v	(scan	269-271).
52 WFA,	0003,	inv.nr.	4474,	fol.	88r	(scan	88).	Zijn	zwager	Dirck	Cornelisz	Waerden	kocht	het	Paradijs	

namens	Egbert	Claesz	Pottebacker.	In	deze	tijd	was	Aechte	Thijsses	de	waardin	(genoemd	1603-
1605).	Zij	speelde	een	rol	in	een	merkwaardige	zaak	waarover	Jacob	Claesz	Bruijn	en	Thijman	Claesz	
Gaelman	een	verklaring	aflegden.	Jacob	had	naar	eigen	zeggen	een	tijd	terug	ene	Jan	Muller	ziek	
in	een	schuit	voor	de	brouwerij	het	Roode	Hert	aan	de	Nieuwendam	gevonden	en	naar	het	Paradijs	
gebracht.	Toevallig	was	deze	Jan	Muller	voorheen	de	waard	van	de	Vergulde	Klok	in	Enkhuizen	en	
was	Aechte	Thijsses	zijn	‘oude	waardinne’.	Een	maal	in	het	Paradijs	zou	Jan	Muller	een	kwart	jaar	
aan	kostgeld	hebben	beloofd	en	haar	ook	de	vier	ringen	van	zijn	vrouw	hebben	gegeven.	Na	twee	
dagen	zou	Aecht	naar	het	huis	van	de	getuigen	zijn	gekomen	en	precies	op	dat	moment	was	Jan	
Muller	alleen	overleden.	WFA,	0003,	inv.nr.	4581,	scan	5.

53 WFA,	0348,	inv.nr.	1319.
54 WFA,	0003,	inv.nr.	4528,	fol.	95r	(scan	95).	Uit	het	verschil	in	aankoop-	en	verkoopbedrag	mogen	

we	afleiden	dat	hij	het	pand	aan	de	Italiaanse	Zeedijk	achter	zijn	huis	niet	verkocht,	maar	voor	
zichzelf	behield.

55 WFA,	0003,	inv.nr.	4529,	fol.	76v	(scan	77).
56 WFA,	 0003,	 inv.nr.	 4529,	 fol.	 81v	 (scan	 82).	 In	 dat	 jaar	 kreeg	 hij	 overigens	 ook	 een	 dochter	

Jannetgen,	waarbij	staat	aangetekend	dat	hij	in	het	Paradijs	op	de	Nieuwendam	woonde.
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In	1627	was	Gerbrant	Pietersz	de	herbergier.57	Na	zijn	overlijden	bleef	zijn	weduwe	Lijsbet	
Gerrits	de	herberg	uitbaten.	Bij	haar	tweede	huwelijk	in	1632	met	Jan	Jansz	staat	aangetekend	
dat	zij	in	het	Paradijs	woonde.58	In	1637	werd	de	herberg	in	opdracht	van	de	brouwer	uit	Delft	
en	met	goedkeuring	van	Lijsbet	Gerrits	verkocht	aan	Jan	Jansz	Egh,	de	man	van	Lijsbet.	De	
schepenakte	van	deze	verkoop	is	bewaard	gebleven.59	Al	snel	werd	het	pand	doorverkocht	en	
het	was	in	1639	in	handen	van	Pieter	Jansz	Waijop.60	Nog	altijd	was	het	een	herberg	want	in	
dat	 jaar	wordt	nog	een	waard	van	het	Paradijs	genoemd,	namelijk	ene	Thonis	Claesz.61 De 
naam	Paradijs	komt	voor	het	laatst	in	1647	voor.62

De	 laatst	 traceerbare	 eigenaren	 van	 het	 Paradijs	 zijn	 de	 erfgenamen	 van	 Simon	 Pietersz	
Waijop	in	1656.63	In	dat	jaar	werd	een	lijst	opgesteld	van	de	eigenaars	van	de	percelen	aan	de	
noordzijde	van	de	Italiaanse	Zeedijk,	toen	nog	Westerdijk	genoemd,	tussen	het	Hoofd	en	de	
Pompsteeg.	Zij	werden	gecompenseerd	voor	het	verlies	van	een	deel	van	hun	grond	vanwege	
een	verbreding	van	de	straat.	Het	huis	van	het	Paradijs	staat	als	achtste	genoemd.	Aangezien	
dit	huis	bij	de	verkoop	in	1637	nog	bij	het	Paradijs	hoorde,	is	het	aannemelijk	dat	dit	in	1656	
nog	altijd	het	geval	was.
De	herberg	 is	 ergens	 rond	deze	 tijd	 ten	einde	gekomen,	maar	de	naam	het	Paradijs	bleef	
voortleven	in	de	naam	van	de	steeg	aan	de	Italiaanse	Zeedijk	waar	een	gebouw	met	meerdere	
kleine	woningen	stond:	het	Paradijssteegje.

2.2.6.4 Huis en houttuin (nr	19)
Uit	het	schotboek	van	1518	kunnen	we	achterhalen	dat	dit	pand	mogelijk	eigendom	was	van	
Jonge	Claes	Holler,	een	broer	van	pottenbakker	Pieter	Claesz	Holler.	In	dit	schotboek	worden	
geen	straatnamen	genoemd,	maar	de	schotplichtigen	worden	vermoedelijk	wel	huis	na	huis	
opgesomd.	Er	konden	meerdere	schotplichtigen	per	huis	wonen.	Hij	was	geen	pottenbakker,	
maar	actief	als	koopman.64	Hij	is	overleden	in	1555	want	in	dat	jaar	is	sprake	van	de	nagelaten	
weeskinderen	van	Claes	Holler.65	Uit	de	aantekening	in	de	schepenrol	blijkt	dat	het	huis	van	
Claes	Holler	toen	is	verkocht.66	In	de	consignatieboeken	is	te	vinden	dat	deze	kinderen	Barent	
en	Anna	heetten.67	Barent	blijkt	een	huis	aan	het	Venidse	te	hebben	en	kocht	in	1555	zijn	zus	
uit.	Waarschijnlijk	was	dit	huis	uit	de	erfenis	gekomen.
Mogelijk	was	het	huis	aan	de	Nieuwendam	al	voor	1555	door	Jonge	Claes	Holler	aan	zijn	zoon	
Barent	overgedaan.	In	de	schepenrol	van	1555	duikt	namelijk	Barent	Claisz	Houtuynman	als	
eigenaar	van	het	huis	op.	Er	was	een	geschil	tussen	hem	en	Adriaen	Sijmsz	Lijndraijer	(nr	17)	
als	buren	van	Clais	Jansz	Pottebacker	(nr	18)	aangaande	het	onderhoud	van	de	dijk	achter	het	
huis	van	de	pottenbakker.68	Als	onze	reconstructie	juist	is,	waren	de	eiser	en	gedaagde	in	dit	
conflict	niet	alleen	elkaars	buren,	maar	ook	achterneven	van	elkaar.

57	 WFA,	1685,	inv.nr.	2074;	4531,	fol.	82v	(scan	83).	Hij	was	in	1618	getrouwd	met	Lijsbet	Gerrits.
58 Zij	 kocht	 in	 1632	 als	 weduwe	 een	 huis	 in	 de	 Kleine	 Havensteeg.	WFA,	 0003,	 inv.nr.	 4531,	 fol.	

229v-230r.
59 WFA,	0689,	inv.nr.	316,	regest	6.	Deze	akte	kon	tijdens	het	schrijven	van	dit	artikel	niet	worden	

geraadpleegd	omdat	het	Westfries	Archief	was	gesloten	vanwege	de	coronacrisis.
60 WFA,	0003,	inv.nr.	4232,	(scan	4).	Voor	de	schepenbank	speelt	een	kwestie	waarin	Dieuwer	Claes	

de	weduwe	van	Jacob	Jansz	Verschuijer	geld	eist	van	Pieter	Jansz	Waijop	vanwege	de	koop	van	het	
huis	het	Paradijs,	toekomende	de	armen	van	Zwaag.	

61 WFA,	 0003,	 inv.nr.	 4232,	 (scan	 121).	 De	 waard	 Thonis	 Claesz	 eiste	 betaling	 van	 huishuur;	 hij	
verhuurde kennelijk een woning.

62 Eene	Allebert	Hillebrantsz	woonde	achter	Het	Paradijs.
63 WFA,	0348,	inv.nr.	154,	fol.	258	(scan	258).
64 Met	dank	aan	Hans	Wendte.
65 WFA,	0003,	inv.nr.	4151	(scan	238).	Met	dank	aan	Hans	Wendte.
66 	Cornelis	Hermansz	Pottebacker,	die	een	paar	huizen	verderop	woonde,	wordt	genoemd	i.v.m.	de	

last	van	18	gulden	per	jaar	uit	dit	huis.
67 WFA,	0003,	inv.nr.	4120,	fol.	47v.
68 WFA,	0003,	inv.nr.	4151	(scan	206).
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Hoe	het	ook	zij,	in	1555	was	het	perceel	in	handen	van	een	houthandelaar	die	hier	een	huis	
met	houttuin	had.	Uit	 het	 register	 van	de	 tiende	penning	uit	 1561	blijkt	 dat	Barent	Claisz	
Houtuynman	niet	alleen	een	huis	als	eigenaar	bewoonde,	maar	dat	hij	ook	 twee	woningen	
verhuurde	die	vermoedelijk	achter	zijn	huis	stonden.	Een	houttuin	wordt	hier	overigens	niet	
vermeld.	In	de	hieronder	genoemde	verkopen	van	het	Paradijs	uit	1565	en	1566	wordt	hij	als	
belending	aan	de	oostzijde	genoemd.	
In	1593	was	er	een	nieuwe	eigenaar:	Claes	Jacobsz	Peert.69	Bij	de	verkopen	van	het	Paradijs	
in	1601	en	1607	wordt	hij	als	oostelijke	belending		genoemd	en	hierbij	staat	ook	zijn	beroep	
vermeld,	namelijk	houtkoper.	In	1610	verkocht	hij	het	huis	met	inmiddels	vier	woningen	daar	
achter	aan	Barent	Thijsz,	die	wederom	houtkoper	was.70	In	1637	wordt	de	weduwe	van	Barent	
Thijsz	als	eigenaar	vermeld,	namelijk	als	belending	in	de	verkoopakte	van	het	Paradijs.
In	1614	was	er	een	langlopend	conflict	tussen	Barent	Thijsz	en	zijn	buurman	Egbert	Claesz	
Pottebacker.71	Het	huis	van	Egbert	hing	volgens	Barent	over	in	de	steeg	tegen	zijn	huis	aan	
en	hij	had	bovendien	last	van	een	gemak	(toilet)	dat	in	de	steeg	stond.	Egbert	bracht	daar	
tegenin	 dat	 Barent	 enige	 tijd	 terug	 20	 voeten	 van	 zijn	 erf	 had	 gekocht	 onder	 voorwaarde	
een	goede	muur	op	te	trekken,	evenals	de	helft	van	de	uitgang	ten	westen	van	Egberts	huis.	
Barent	zou	zijn	huis	te	dicht	op	het	huis	van	Egbert	hebben	gebouwd	en	een	trap	in	de	steeg	
hebben	gemaakt	tot	ongerief	van	Egbert.	Hij	eiste	daarom	op	zijn	beurt	dat	de	muur	alsnog	
zou	worden	opgetrokken	en	dat	de	trap	zou	worden	verwijderd.

2.2.6.5 Pottenbakkerij (nr	18)
Een	van	de	percelen	aan	de	Nieuwendam	was	zeer	lang	in	bezit	van	de	familie	Pottebacker.	
We	 komen	 de	 opeenvolgende	 pottenbakkers	 overigens	 vooral	 tegen	 als	 leveranciers	 van	
dakpannen.	Pieter	Claesz,	ook	wel	aangeduid	als	Pieter	Holler,	kocht	dit	perceel	met	daarop	
een	huis	in	1497	van	de	stad.	Een	afschrift	van	de	akte	van	de	verkoop	is	bewaard	gebleven.72 
Vervolgens	was	de	pottenbakkerij	in	bezit	van	zijn	zoon	Jan	Pietersz	Pottebacker	en	daarna	
van	diens	zoon	Claes	Jansz	Pottebacker	en	tot	slot	van	Egbert	Claesz	Pottebacker.73 Hoewel de 
beroepsaanduiding	geen	vermogende	personen	doen	vermoeden,	waren	ze	dit	wel	degelijk.	
Een	broer	van	Egbert	Claesz	met	de	naam	Jan	Claesz	Seijlmaecker,	wordt	als	stamvader	van	
het	regentengeslacht	Carbasius	(zeildoek	in	het	Latijn)	beschouwd.
Egbert	Claesz	beëindigde	de	pottenbakkerij	op	deze	locatie	en	verhuurde	in	1598	het	huis	met	
keukentje	en	potschuur	aan	een	zeepzieder.74	De	potschuur	werd	omgebouwd	tot	zeepziederij	
met	een	oliebak	en	vier	loogbakken.	Op	het	erf	werd	een	regenwaterbak	gemaakt	met	een	
inhoud van twintig tonnen. Uit de akte blijkt verder dat er drie achterwoningen waren die ook 
werden	verhuurd.	Dit	was	overigens	niet	de	eerste	zeepziederij	aan	de	Nieuwendam.	Een	paar	
huizen	verderop	(nr	15)	zat	de	zeepziederij	van	IJsbrant	Pietersz,	die	voor	het	eerst	in	1592	
wordt vermeld.
Egbert	Claesz	bleef	overigens	actief	in	het	pottenbakkersambacht.	In	1614	was	iemand	hem	
geld	verschuldigd	voor	geleverde	potten.75	De	pottenbakkersindustrie	verplaatste	zich	in	deze	
tijd	naar	vooral	het	Munnickenveld	en	het	Nieuwland.	Aan	de	Nieuwendam	bleven	nog	enkele	
pottenbakkers	actief.

69 WFA,	0003,	inv.nr.	4527,	fol.	303r	(scan	333).
70 WFA,	0003,	inv.nr.	4528,	fol.	150r	(scan	152).
71 WFA,	0003,	inv.nr.	4207.
72 WFA,	0348,	regest	1186.
73 Hij	 is	overleden	in	of	voor	1620.	In	1636	was	het	pand	nog	altijd	in	handen	van	de	kinderen	en	

erfgenamen	van	Egbert	Claesz	Pottebacker.	
74 WFA,	1685,	inv.nr.	2052,	fol.	159r-160v.
75 WFA,	4208,	scan	22.
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2.2.6.6 Lijnbaan (nr	17)
De	eerst	 traceerbare	eigenaar	van	een	huis	en	 lijnbaan	op	dit	perceel	 is	Adriaen	Sijmonsz	
Lijndraijer in 1555.76	In	1561	blijkt	hij	achter	het	huis	en	lijnbaan	ook	nog	vijf	woningen	te	
bezitten	die	hij	verhuurde.	In	1588	verkochten	zijn	dochters	Lijsbet	Ariaens	en	Trijn	Ariaens	
het	huis,	erf	en	woningen	(een	lijnbaan	wordt	niet	genoemd)	aan	Jan	Pietersz	Pottebacker.77 
Hij	was	getrouwd	met	Trijn	Cornelis,	 de	dochter	 van	Cornelis	Hermsz	Pottebacker,	 die	 een	
pottenbakkerij	op	het	buurperceel	(nr	16)	had.	Lang	heeft	de	familie	Pottebacker	dit	pand	niet	
in	eigendom	gehad	want	in	1600	is	er	een	nieuwe	eigenaar:	Claes	Pietersz	Pronck.	Hij	wordt	als	
oostelijke	belending	genoemd	van	het	huis	van	Egbert	Claesz	Pottebacker.	Hij	trouwde	in	1601	
met	Grietgen	Mattheus,	de	dochter	van	Matheus	Mattheusz	de	Clercq.	Hij	 is	al	snel	daarna	
overleden,	want	 in	1602	waren	de	Aef	en	Pieter,	de	kinderen	van	zijn	broer	Pieter	Pietersz	
Pronck,	mede-erfgenamen	van	het	huis.78	Uit	de	opgestelde	inventaris	van	de	nalatenschap	
blijkt	dat	op	de	zolder	van	het	huis	zakken	rogge	lagen	en	dat	hij	in	rijst	en	gerst	handelde.	Hij	
verhuurde	meerdere	achterwoningen	achter	het	huis	op	de	Nieuwendam.	In	1636	verkochten	
Aef	en	Pieter	het	huis	aan	de	eerder	genoemde	Matheus	Mattheusz	de	Clercq,	die	dus	de	vader	
van	hun	tante	was.	In	1650	komen	we	een	nieuwe	eigenaar	tegen:	Jan	Cornelis	Goudenberch.

2.2.6.7 Pottenbakkerij en lijnbaan (nr	16	en	15)
In	1561	stond	hier	(nr	16)	een	huis	met	potschuur	van	Cornelis	Hermsz	en	daarna	woonde	zijn	
weduwe	Joost	Wouters	hier.	Daarnaast	stond	het	huis	met	lijnbaan	van	Pieter	Hermsz	(nr	15).	
Tussen	beide	huizen	lag	een	steegje	dat	nu	de	Melknapsteeg	heet.
In	1592	komen	we	een	nieuwe	eigenaar	van	de	voormalige	lijnbaan	tegen:	IJsbrant	Pietersz	
die	beter	bekend	stond	als	Oom	IJs.	Hij	had	hier	een	zeepziederij	en	voor	het	laatst	wordt	hij	
in	1620	vermeld.	In	1626	was	het	huis	met	tien	achterwoningen	in	bezit	van	zijn	zoon	Maerten	
IJsbrantsz.
Een	 tijd	 lang	had	 IJsbrant	Pietersz	ook	het	buurpand	 (nr	16)	 in	bezit.	 In	1612	wordt	voor	
het	eerst	Willem	Jacobsz	Melcknap	als	eigenaar	van	dit	huis	vermeld	en	hij	had	dit	huis	tot	
zeker	1637.	Achter	het	huis	stonden	meerdere	achterwoningen.	Melcknap	was	kapitein	bij	de	
Admiraliteit	en	de	naam	Melknapsteeg	herinnert	nog	altijd	aan	hem.

2.2.6.8 Pottenbakkerij (nr	13)
Ten	oosten	van	de	lijnbaan	volgde	in	1561	een	huis	met	houttuin	en	daarna	een	pottenbakkerij	
van	Willem	Pottebacker.	In	1565	wordt	vermeld	dat	Willem	Cornelisz	Pottebacker	getrouwd	
is	met	Marij	 Heynis.	 Voor	 het	 laatst	 komen	we	 hem	 in	 1590	 tegen.	 In	 1598	was	Cornelis	
Willemsz	Pottebacker,	getrouwd	met	Dieuwer	Aernts,	de	eigenaar	van	de	pottenbakkerij.	In	
1617	overleden	meerdere	leden	van	een	pottenbakkersfamilie.79	In	dat	jaar	heerste	de	pest,	
zodat	we	mogen	aannemen	dat	ze	daar	slachtoffer	van	zijn	geworden.	De	precieze	vererving	
is	vervolgens	niet	duidelijk,	maar	in	1656	was	het	perceel	in	bezit	van	de	weduwe	van	Willem	
Claesz	Potjen.	Hier	heeft	dus	zeer	lang	een	pottenbakkerij	gezeten	en	de	Pottenbakkerssteeg,	
die	tegenwoordig	niet	meer	bestaat,	is	naar	deze	pottenbakkerij	genoemd.	Waarschijnlijk	is	
van	deze	pottenbakkerij	afval	gevonden	bij	een	opgraving	in	1980	(zie	onder).

76 WFA,	4151,	scan	206-207/.
77 WFA,	4527,	scan	48.
78 WFA,	0003,	inv.nr.	4674,	nr	445;	0003,	inv.nr.	4648,	scan	236.
79 In	februari	van	dat	jaar	overleed	Gerrit	Willemsz	Pottebacker,	in	juli	Cornelis	Willemsz	Pottebacker	

en	in	september	hun	moeder	Marij	Heijnes	Pottebacster.
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2.2.6.9 Oostzijde Nieuwendam
De	 reconstructie	 van	 de	 bebouwing	 ten	 oosten	 van	 deze	 pottenbakkerij	 is	 lastig	 doordat	
de	 situatie	 sterk	 is	 veranderd.	 In	 1561	 volgden	 nog	 drie	 lijnbanen,	 een	 potschuur	 en	 een	
brouwerij.	De	brouwerij	heeft	zeker	tot	1636	bestaan	want	dan	wordt	‘Dieu	Everts	brouwerij’	
nog vermeld.
Verder	was	een	van	de	huizen	eigendom	van	de	schout	van	Hoorn,	Adriaen	Willemsz.	Het	lijkt	
erop	dat	dit	huis	is	gekocht	door	Volckert	Maertsz	Zeijlmaecker,	de	vader	van	kroniekschrijver	
Theodorus	 Velius.	We	 komen	 hem	meermaals	 tegen	 tussen	 1566	 en	 1597.	 In	 de	 huidige	
situatie	 moeten	 we	 dit	 pand	 hoogstwaarschijnlijk	 lokaliseren	 ter	 plekke	 van	 Nieuwendam	
10A/10B,	waar	in	de	jaren	70	van	de	20ste	eeuw	nieuwbouw	heeft	plaatsgevonden.

2.2.7 De Westerdijk en de Westerhaven
Vanaf	de	14de eeuw tot en met de 16de	eeuw	strekten	de	percelen	van	de	Nieuwendam	zich	
uit	tot	aan	de	dijksloot	langs	de	zeedijk	(nu	Italiaanse	Zeedijk).	Zoals	hierboven	vermeld,	was	
er in de 16de eeuw nogal wat gedoe over het onderhoud van de dijk. Een plan om de dijk van 
een	muur	aan	de	zeezijde	te	voorzien,	sneuvelde.	Op	de	kaart	van	Guicciardini	uit	1582	en	
ook	op	de	kaart	van	Velius	uit	1615	is	te	zien	dat	de	muur	vanaf	de	Westerpoort	tot	aan	de	
Hoofdtoren	alsnog	is	gemaakt.	Op	basis	van	de	historische	kaarten	kunnen	we	slechts	zeggen	
dat	deze	muur	tussen	circa	1560	en	1582	 is	gemaakt.	In	de	resoluties	en	memorialen	van	
de	stad	Hoorn	is	een	besluit	tot	bouw	niet	aangetroffen.	Een	klein	stukje	van	deze	muur	is	in	
2013	bij	de	Hoofdtoren	vlak	onder	de	huidige	bestrating	gezien	en	in	het	onderzoeksrapport	
is	verondersteld	dat	deze	muur	rond	1573	is	gemaakt,	toen	meer	stadsverdedigingswerken	

Afb 2.3 Uitsnede uit de kaart van Velius uit 1615. De noordzijde van de (Italiaanse) Zeedijk is volledig 
bebouwd. Opvallend zijn de huizen aan de stegen tussen de Nieuwendam en (Italiaanse) Zeedijk.
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in Hoorn werden aangepakt.80	Mogelijk	is	de	bouw	in	verband	te	brengen	met	de	vermelding	
van	Velius	dat	in	1573,	tijdens	de	Slag	op	de	Zuiderzee,	de	dijk	tussen	de	Hoofdtoren	en	de	
Westerpoort	van	een	nieuwe	borstwering	werd	voorzien.81 Op	het	zeegezicht	van	Vroom	uit	
1622	 is	de	muur	goed	 te	 zien.	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	 (afb	2.3).	De	eerste	staat	
aan	 het	 eind	 van	 de	 Brouwerijsteeg	 of	Melknapsteeg	 en	 de	 tweede	 aan	 het	 einde	 van	 de	
Bottersteeg.

Toch	bleef	 de	 kwetsbaarheid	 van	de	 dijk	 een	 zorg. In 1612 had men het plan om aan de 
westzijde	van	de	stad	een	nieuwe	dijk	in	zee	ter	maken	ter	bescherming	van	de	stad	tegen	
inundatie.82	 Hierbinnen	 kwam	 dan	 een	 grote	 nieuwe	 haven	 te	 liggen.	 Men	 had	 inmiddels	
ervaring	opgedaan	met	het	maken	van	dijken	in	zee	aan	de	oostkant	van	de	stad,	waar	in	1609	
de	Buitenluiendijk	was	gemaakt.	De	eigenaren	van	de	percelen	grenzend	aan	de	Westerdijk	
tussen	het	Hoofd	en	de	Westerpoort,	die	zelf	tot	de	aanleg	van	de	dijk	in	zee	hadden	verzocht,	
werd	gevraagd	wat	zij	aan	dit	werk	wilden	bijdragen.	Zij	werden	bereid	gevonden	voor	iedere	
voet grond 10 gulden te betalen.83	Alle	grondeigenaren	ondertekenden	de	overeenkomst.	Het	
plan	ging	echter	niet	door	en	uiteindelijk	besloot	de	stad	in	1623	deze	dijk	niet	te	maken.84 
In	februari	1630	ontwikkelde	men	een	nieuw	plan	voor	de	aanleg	van	een	nieuwe	haven	–	de	

80 Schrickx 2014.
81 Velius	1740	(4e	druk)	399.
82 WFA,	0348,	inv.nr.	103,	fol.	99v.
83 WFA,	0348,	inv.nr.	2581.
84 WFA,	0348,	inv.nr.	106.

Afb 2.4 Stadsplattegrond van Hoorn op de kaart van de kaart van de Westfriese Omringdijk van Van der 
Meersche uit 1638 (collectie Westfries Archief). Tussen de Westerpoort en de Hoofdtoren is een brede 
landstrook met havenslib opgehoogd (geel). In zee zijn paaldammen aangebracht ter afscheiding van 
nieuwe havens en als golfbrekers.
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Westerhaven	–	in	zee.85	Op	10	april	behandelde	het	stadsbestuur	in	hun	vergadering	een	kaart	
van	deze	haven.86	Het	stadsbestuur	besloot	dat	de	palen	125	roeden	uit	de	Westerdijk	moesten	
worden	 geslagen.	 De	 voorwaarden	 voor	 de	 aannemers	 van	 het	 werk	 werden	 nauwkeurig	
vastgelegd.87	 Hierin	 is	 sprake	 van	 krebbingen	 bestaande	 uit	 buiten-	 en	 binnenpaalwerk	 op	
een	onderlinge	afstand	van	10	voeten.	Het	werk	ving	direct	 in	1630	aan.	In	1632	en	1633	
vonden	verschillende	inspecties	van	het	werk	plaats,	waarna	de	Westerhaven	werd	voltooid.	
De	Westerhaven	is	goed	te	zien	op	de	kaart	van	Van	der	Meersche	uit	1638	(afb	2.4).	Deze	
haven	omvatte	de	volledige	westzijde	van	de	stad,	tussen	de	Hoofdtoren	en	de	Westerpoort.

2.2.8 De Italiaanse Zeedijk
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	(afb	2.5	en	2.6).	
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”.88	Op	basis	van	deze	
vermelding	 is	 veelal	 geconcludeerd	 dat	 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	

85 WFA,	0348,	inv.nr.	110,	fol.	100r.
86 WFA,	0348,	inv.nr.	110,	fol.	120.
87 WFA,	0348,	inv.nr.	152,	fol.	123r-124r.
88 Saaltink	1992,	16.

Afb 2.5 Uitsnede uit de kaart van Blaeu uit 1649 (stadsbeeld circa 1630). Deze kaart is grotendeels 
nagetekend van de kaart van Velius. De (Italiaanse) Zeedijk is zeewaarts verbreed en hier liggen 
houtwallen.
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hangt	samen	met	de	aanleg	van	de	hierboven	vermelde	Westerhaven	in	1630.	De	dijk	tussen	
de	Hoofdtoren	en	de	Westerpoort	verloor	hierdoor	de	direct	zeewerende	functie.	
Na	het	maken	van	de	krebbingen	in	zee	werd	de	Westerhaven	op	diepte	gebracht	door	deze	uit	
te	baggeren.	Deze	werkzaamheden	konden	grootschalig	worden	aangepakt	door	de	uitvinding	
van	een	verbeterd	model	baggermolen	door	de	Hoornse	burger	Jan	Jansz	Nieng.89 Op een van 
de	kaarten	van	de	dijk	van	Drechterland	uit	1638	is	te	zien	dat	toen	reeds	tussen	de	Westerpoort	
en	de	Hoofdtoren	een	brede	landstrook	aanwezig	was.	Hier	is	dus	in	de	jaren	30	van	de	17de 
eeuw	het	uitgebaggerde	slib	gestort.	In	1641	en	in	1648	vond	grootschalig	uitbaggeren	van	de	
haven	plaats.90	Men	ving	nu	ook	aan	met	de	aanleg	van	het	Oostereiland.	Het	aangeplempte	
land	langs	de	Westerdijk	werd	gebruikt	voor	de	opslag	van	hout	(houtwallen),	zoals	fraai	is	
te	zien	op	de	kaart	van	Blaeu	(uitgegeven	in	1649)	die	de	situatie	rond	1635	weergeeft.	In	
1648	ging	men	over	tot	uitgifte	van	percelen	aan	de	zuidzijde	van	de	dijk	tussen	het	West	en	
de	Hoofdtoren	waardoor	een	deel	van	deze	brede	strook	land	werd	bebouwd.91	Deze	nieuwe	
straat	kreeg	de	naam	Italiaanse	Zeedijk	omdat	de	kopers	van	de	percelen	vooral	boekhouders,	
reders	en	schippers	die	op	de	Levant	en	Italië	voeren	geweest	zouden	zijn.	De	nieuwe	kade	
aan	de	Westerhaven	ten	zuiden	van	de	Italiaanse	Zeedijk	kreeg	de	naam	Achter	op	‘t	Zand.
De	percelen	aan	de	noordzijde	van	de	Italiaanse	Zeedijk	waren	uiteraard	in	particuliere	handen	
en	konden	dus	niet	door	de	stad	als	bouwkavels	worden	uitgegeven.	Wel	verplichte	de	stad	
in	1656	de	eigenaren	hun	percelen	(hier	nog	Westerdijk	genoemd	en	geen	Italiaanse	Zeedijk)	
in	te	korten	en	indien	er	huizen	stonden	deze	(deels)	af	te	breken	zodat	er	een	rechte	rooilijn	
kon	worden	 uitgezet.92	 De	 eigenaren	werden	 hiervoor	 gecompenseerd	 en	 uit	 de	 lijst	 blijkt	

89 De	Knegt	2003.
90 WFA,	0348,	inv.nr.	153,	fol.	231-233;	154,	fol.	26v-27v.
91 WFA,	0348,	inv.nr.	154	(scan	1-10).
92 WFA,	0348,	inv.nr.	154	(scan	258-259).

Afb 2.6 Uitsnede uit de kaart van Doesjan uit 1794 (collectie Westfries Museum, Hoorn). De zuidzijde van 
de Italiaanse Zeedijk is bebouwd. Aan de stegen tussen de Nieuwendam en Italiaanse Zeedijk staan nog 
altijd veel huizen.
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dat	er	inderdaad	tussen	de	Hoofdtoren	en	de	Pompsteeg	meerdere	huizen	stonden.	Een	van	
de	genoemde	huizen	was	het	huis	van	het	Paradijs	van	de	erfgenamen	van	Sijmon	Pietersz	
Waijop.	Aannemelijk	is	dat	er	in	de	jaren	na	1656	een	aaneengesloten	bebouwing	tot	stand	is	
gekomen.	In	het	kader	van	dit	rapport	is	gepoogd	een	reconstructie	van	de	perceelsindeling	
rond	1650	te	maken	(afb	2.7).
Het	karakter	van	de	Nieuwendam	veranderde	vanaf	eind	16de	eeuw	snel.	De	houttuinen	werden	
verplaatst	naar	het	nieuwe	havengebied.	 In	plaats	van	de	kleine	 lijnbanen	 in	dit	 stadsdeel	
verschenen	grote	lijnbanen	buiten	de	stad.	Ook	voor	de	pottenbakkerijen	was	hier	geen	plek	
meer.	Aan	de	straat	verschenen	koopmanshuizen:	panden	die	zowel	als	woonhuis	als	pakhuis	
werden gebruikt. Sommige kooplieden waren nog altijd in de houthandel betrokken. Het pand 
met	de	gevelsteen	 ‘Hasselts	Houtschip’	 (nr	 10)	 herinnert	 hier	 nog	aan.	Andere	 kooplieden	
richtten	zich	op	de	graanhandel.	We	weten	dit	bijvoorbeeld	van	Claes	Pietersz	Pronck	die	in	
1602	overleed.	Uit	de	opgestelde	inventaris	van	zijn	nalatenschap	blijkt	dat	op	de	zolder	van	
zijn	huis	aan	de	Nieuwendam	(nr	17)	zakken	rogge	lagen	en	dat	hij	in	rijst	en	gerst	handelde.93 
In	de	17de	eeuw	is	voor	het	eerst	sprake	van	kaaspakhuizen.	Kaaskoper	Jacob	Volckertsz	van	
Halm	huurde	hier	in	1667	een	huis	met	pakhuis.94 Ook ter plekke van Nieuwendam 19 en 20 
vonden	grote	veranderingen	plaats.

2.2.9 Hullemansteeg en Paradijssteeg
Een	opvallend	kenmerk	van	de	wijk	tussen	de	Nieuwendam	en	de	Italiaanse	Zeedijk	is	dat	hier	
veel	stegen	lagen.	Tegenwoordig	bestaan	nog	altijd	enkele	van	deze	stegen.	We	sommen	ze	
hier	van	oost	naar	west	op,	waarbij	dient	te	worden	opgemerkt	dat	er	nog	meer	stegen	waren	
waarvan	geen	namen	bekend	zijn.
Vanaf	de	Nieuwendam	naar	de	Veermanskade	(toen	nog	niet	zo	genoemd)	liep	een	steeg	met	
de	naam	Westereems.	Deze	naam	duikt	voor	het	eerst	op	 in	het	haardstederegister	uit	de	
jaren	1600-1604	en	bleef	tot	ver	in	de	18de	eeuw	in	gebruik.	Deze	steeg	bestaat	niet	meer.
Daarna	volgde	een	steeg	die	begin	18de	eeuw	de	Broeckersteeg	werd	genoemd,	en	incidenteel	
ook	de	Brouwerijsteeg.	In	de	17de	eeuw	woonden	in	deze	omgeving	verschillende	leden	van	
de	 familie	Broecker.95	Meest	waarschijnlijk	 is	 dat	de	 steeg	 is	 genoemd	naar	Pieter	 Frerickz	
Broecker,	 die	 was	 getrouwd	met	 Dieuwer	 Everts.	 Zij	 was	 als	 weduwe	 begin	 17de eeuw de 
eigenares	 van	 de	 brouwerij	 (ook	 wel	 Dieu	 Everts	 brouwerij	 genoemd).	 De	 ligging	 van	 de	
huidige	Brouwerijsteeg	komt	niet	overeen	met	de	oude	steeg	en	is	in	de	jaren	80	van	de	20ste 
eeuw	ontstaan.
De	 naam	 Pottenbakkerssteeg	 duikt	 begin	 18de	 eeuw	 op,	 maar	 moet	 een	 stuk	 ouder	 zijn	
aangezien	de	pottenbakkerij	die	hier	heeft	gestaan	al	in	de	eerste	helft	van	de	17de	eeuw	is	
gestopt.
De	Melknapsteeg	bestaat	nog	altijd.	Het	verlengde	van	deze	steeg	aan	de	zuidzijde	van	de	
Italiaanse	Zeedijk	werd	(na	1648)	ook	zo	genoemd.	Ter	onderscheid	was	soms	sprake	van	
de	Grote	en	de	Kleine	Melknapsteeg.	Deze	steegnaam	komt	voor	het	eerst	bij	een	verkoop	in	
1650	voor.	De	naam	verwijst	naar	kapitein	Willem	Jacobsz	Melcknap	die	naast	de	steeg	een	
huis	bezat.
Twee	huizen	verderop	lag	de	Goudenbergsteeg,	een	naam	die	voor	het	eerst	halverwege	de	
18de	eeuw	voorkomt.	Deze	naam	verwijst	naar	Jan	Cornelisz	Goudenberch	die	halverwege	de	
17de	eeuw	het	huis	naast	de	steeg	bezat.

93 WFA,	0003,	inv.nr.	4674,	nr	445;	0003,	inv.nr.	4648,	(scan	236).
94 WFA,	1685,	inv.nr.	2098,	(scan	128).
95 Zie	verponding	1667.
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Een	huis	daarna	volgde	de	Hullemansteeg,	tussen	Nieuwendam	18	en	19.	Deze	naam	duikt	in	
1717	voor	het	eerst	op	en	is	genoemd	naar	Pilgrom	Hermansz	Hulleman.
Daarna	volgde	de	Foreestensteeg,	die	voor	het	eerst	vermeld	wordt	bij	een	verkoop	in	1721.	In	
1672	heette	deze	steeg	het	Burgemeester	Claes	Minnesz	Steegje.	De	steeg	moet	zijn	vermeld	

Afb 2.8 Foto van Nieuwendam 19 en 20 vlak voor de sloop in 1942 (collectie RCE).
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naar	de	familie	Foreest	die	hier	kennelijk	een	huis	bezat,	maar	het	is	onduidelijk	wie	dat	was.
Achter	herberg	het	Paradijs	lag	de	Paradijssteeg.
De	Pompsteeg	bestond	zeker	al	in	de	15de	eeuw	en	is	niet	genoemd	naar	een	waterpomp,	maar	
naar	een	houten	duiker	in	de	dijk	voor	de	afvoer	van	water.	

Afb 2.9 Tekening ten behoeve van de voorgenomen herbouw uit 1942 (collectie RCE). Het plan was de 
gevels naar de vermeende oorspronkelijke toestand te reconstrueren. 
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2.2.10 Koopmanshuizen
2.2.10.1 De Dolphijn uit 1660 (nr	20)
In	1660	is	op	perceel	Nieuwendam	20	een	volledig	nieuw	pand	gebouwd,	wat	blijkt	uit	het	
jaartal	op	de	gevelsteen	(afb	2.8).	We	kunnen	de	opdrachtgever	voor	de	bouw	achterhalen:	
Simon	Hoogkarspel.	
Op	de	oude	foto’s	zien	we	een	pand	met	tuitgevel,	maar	hoogstwaarschijnlijk	heeft	het	pand	
een	fraaie	halsgevel	gehad.	In	1942	is	door	architect	Canneman	van	het	Rijksbureau	voor	de	
Monumentenzorg	een	ontwerp	voor	de	herbouw	gemaakt,	waarbij	het	pand	weer	van	een	rijk	
versierde	halsgevel	is	voorzien	(afb	2.9	en	2.10).	Als	inspiratie	is	hierbij	duidelijk	gekeken	naar	
Kerkstraat	1,	een	pand	dat	eveneens	in	1660	is	gebouwd	(afb	2.11).	Mogelijk	had	het	pand	aan	
de	Nieuwendam	eveneens	visachtige	wezens	als	klauwstukken	op	de	trappen	van	de	gevel,	die	
dan	de	naam	De	Dolphijn	zouden	verklaren.
Simon	 Hoogkarspel	 had	 vijf	 kinderen.	 Bij	 het	 huwelijk	 van	 dochter	 Jannetje	met	 Cornelis	
Pietersz	 Opperdoes	 in	 1660	 staat	 dat	 zij	 op	 de	 Nieuwendam	woonde.	 Zoon	 Jan	 Sijmonsz	
Hoogkarspel	trouwde	in	1661	met	Neeltje	Barents.	Ook	hij	woonde	toen	op	de	Nieuwendam.	
Neeltje	was	een	dochter	van	Jan	Dirksz	Appelboom,	een	steen-	en	houtkoper,	die	eveneens	aan	
de	Nieuwendam	woonde	(nr	14).96	Het	huwelijk	werd	in	Appelbooms	huis	voltrokken.	Opvallend	
is	 dat	 we	 de	 diverse	 leden	 van	 deze	 familie	 niet	 in	 het	 stadsbestuur	 of	 andere	 openbare	
functies	tegenkomen.	De	verklaring	dient	zich	aan	in	een	aantekening	bij	het	begraven	van	
Barent	Simonsz	Hoogkarspel,	een	andere	zoon,	in	1679.	Aangetekend	staat	dat	hij	is	gedoopt	
op	zijn	ziekbed.	Kennelijk	is	hij	niet	als	kind	gedoopt,	waaruit	we	de	conclusie	mogen	trekken	
dat	zijn	ouders	doopsgezind	waren.
Een	verwarrend	gegeven	is	te	vinden	in	een	archiefstuk	uit	1672:	hierin	is	sprake	van	Jan	Kuijt	
als	eigenaar	van	Nieuwendam	20	en	van	Barent	Kuijt	als	eigenaar	van	Nieuwendam	19.97	Deze	
Jan	Kuijt	komen	we	ook	tegen	als	Jan	Simonsz	Kuijt.98	Het	kan	eigenlijk	niet	anders	dan	dat	
Jan	Sijmonsz	Kuijt	dezelfde	persoon	is	als	Jan	Simonsz	Hoogkarspel	en	Barent	Kuijt	dezelfde	
persoon	als	Barent	Simonsz	Hoogkarspel.	Achternamen	lagen	toen	nog	niet	vast	en	het	komt	
vaker	voor	dat	een	persoon	bekend	stond	onder	verschillende	namen.
Het	huis	aan	de	Nieuwendam	was	vervolgens	in	bezit	van	Jan	Sijmonsz	Hoogkarspel	en	zijn	
vrouw	Neeltje	Barents	(dus	voor	1672).	Ze	kregen	meer	dan	vier	kinderen	(Barent,	Sijmon,	
Jacob	 en	 Neeltje),	 van	wie	meerdere	 jong	 overleden.	 Na	 het	 overlijden	 van	 Jan	 Sijmonsz	
Hoogkarspel	bleef	zijn	weduwe	Neeltje	aan	de	Nieuwendam	wonen;	ze	wordt	in	1712	en	in	
1718	nog	genoemd	als	 belending	 bij	 de	 verkopen	 van	de	 buurpanden.	Nogmaals	 duikt	 de	
naam	Kuijt	 op	 in	 1697:	 als	 bewoner	 aan	 de	Nieuwendam	wordt	 de	weduwe	 van	 Jan	Kuijt	
vermeld.	Ze	overleed	in	1724	en	had	als	enige	erfgenaam	haar	zoon	Sijmon,	die	enige	jaren	
later	zonder	kinderen	overleed	(1729).	
De	enige	nog	levende	erfgenamen	waren	toen	de	kinderen	van	Jannetje	Sijmons	Hoogkarspel	
en	Cornelis	Pietersz	Opperdoes.	Pieter	Reijnertsz	Opperdoes	(1673-1730),	waarschijnlijk	een	
neef,	kocht	het	vervolgens	aan,	maar	lang	heeft	hij	niet	van	dit	bezit	genoten	want	hij	overleed	
een	jaar	later.	Blijkens	een	verpondingsregister	uit	1731	was	het	daarna	in	handen	van	zijn	
weduwe,	namelijk	Magdalena	Ment	(1698-1748).	De	familie	Opperdoes	was	een	belangrijke	
regentenfamilie	in	de	stad.	Magdalena	bezat	in	1731	ook	een	huis	in	het	Foreestensteegje,	een	
huis	aan	de	noordzijde	van	de	Italiaanse	Zeedijk,	een	huis	aan	het	Gerritsland	en	een	stal	aan	de	

96	 We	komen	hem	al	in	1644	als	houtverkoper	aan	de	Nieuwendam	tegen.	WFA,	0003,	inv.nr.	4661,	
(scan	286).	In	1561	was	dit	perceel	al	een	houttuin	met	een	huis,	eerst	van	Evert	Jansz	Houtuynman,	
daarna	van	Jan	Evertsz	Houtcoper	en	in	1614	van	de	erfgenamen	van	Evert	Jansz	Houtcoper.

97 WFA,	0348,	inv.nr.	155	(scan	225).
98 Bij	de	doop	van	een	zoon	Barent	in	1671	en	bij	de	doop	van	een	zoon	Barent	in	1679.
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Gravenstraat.	Ze	woonde	in	het	huis	op	het	
Gerritsland	en	het	pand	aan	de	Nieuwendam	
verhuurde	ze	dus.	In	de	boedelbeschrijving	
die	na	haar	dood	in	1748	is	opgesteld	wordt	
het	 huis	 aan	 de	 Nieuwendam	 genoemd.99 
Volgens	 de	 omschrijving	 had	 het	 drie	
achterwoningen	 in	 het	 Paradijssteegje.100 
Het kwam naar we aannemen in handen van 
François	Gallis	(1714-1777)	en	Margaretha	
Hinlopen	(1710-1784),	die	eerder	getrouwd	
was	met	Nicolaas	Opperdoes	(1701-1736),	
de	 zoon	 van	 Pieter	 Reijnertsz	 Opperdoes.	
Zij	 bezaten	 al	 het	 buurpand	 De	 Zeevaart.	
Daarna	is	het	vererfd	naar	Pieter	Opperdoes	
(1735-1803),	een	zoon	uit	het	huwelijk	van	
Nicolaas	Opperdoes	en	Margaretha	Hinlopen.	
In	 de	 verponding	 van	 1777	 wordt	 hij	 als	
eigenaar	 genoemd.	 Vervolgens	 kwam	 het	
in	 bezit	 van	 Frederik	 Alewijn	 (1775-1817)	
en	Margaretha	Christina	Opperdoes	(1780-
1844),	 een	dochter	 van	 Pieter	Opperdoes.	
Zij	woonden	op	de	Italiaanse	Zeedijk.	

2.2.10.2 De Zeevaart uit 1610 (nr	19)
Op	 perceel	 Nieuwendam	 19	 verscheen	 in	
1610	een	groot	koopmanshuis,	zoals	blijkt	uit	het	jaartal	op	de	gevelsteen	van	het	pand	dat	in	
1942	is	gesloopt	(zie	onder).	Zoals	we	al	hebben	genoemd,	werd	dit	perceel	in	1610	verkocht	
aan	ene	Barent	Thijsz.	In	een	akte	uit	1627	wordt	hij	zeilmaker	en	koopman	genoemd.101 In 
andere	bronnen	is	telkens	sprake	van	houtkoopman.	Kennelijk	heeft	hij	direct	een	nieuw	huis	
laten	bouwen.	Hoewel	hij	een	vermogend	man	moet	zijn	geweest,	valt	vooralsnog	verder	weinig	
over	hem	te	achterhalen.	Zijn	weduwe	woonde	hier	nog	 in	1637.	Wie	daarna	de	eigenaren	
waren,	is	onduidelijk.
Zoals	 hierboven	 vermeld,	 duikt	 in	 1672	 Barent	 Kuijt	 als	 eigenaar	 van	 het	 pand	 op.	 Ervan	
uitgaande	dat	dit	dezelfde	persoon	was	als	Barent	Simonsz	Hoogkarspel	 is	hij	hier	 in	1679	
overleden	en	vond	de	reeds	genoemde	opmerkelijke	doop	op	zijn	sterfbed	plaats.
Pas	in	de	18de	eeuw	kunnen	we	de	eigenaren	weer	volgen.	In	1718	kwam	het	pand	in	handen	
van	Adolf	Schellinger,	actief	als	makelaar	 in	de	stad,	die	het	 in	1730	verkocht	aan	Jacobus	
Willemsz	Schouten.102	In	1735	verkocht	zijn	weduwe	Marijtje	Poulus	het	huis	aan	makelaar	
Teunis	Taenman.103	Zijn	weduwe	Aaltje	Pieters	verkocht	het	in	1741	aan	Margaretha	Hinlopen,	de	
weduwe	van	Nicolaas	Opperdoes	(1701-1736).	Blijkens	het	kohier	van	de	personele	quotisatie	
uit	1744	was	het	pand	(nr	310)	toen	inderdaad	in	eigendom	van	en	werd	het	bewoond	door	
Margaretha	Hinlopen.	Zij	trouwde	een	jaar	later	met	François	Gallis	(1714-1777,	afb	2.12).	
Uit	de	verponding	van	1777	blijkt	dat	de	weduwe	van	François	Gallis	de	eigenaar	was.	Het	

99 WFA,	1685,	inv.nr.	2462.
100 WFA,	1685,	inv.nr.	2462,	(scan	31).
101 WFA,	1685,	inv.nr.	2077,	fol.	36v.
102 Hij	was	getrouwd	met	Geertje	Teunis	Witdop,	tweede	maal	getrouwd	in	1725	met	Marijtje	Pouwels.
103 WFA,	0003,	inv.nr.	4535,	fol.	39r-39v	(scan	39-40).

Afb 2.11 Voor de reconstructie van Nieuwendam 
20 heeft men zich laten inspireren door gevels uit 
dezelfde tijd, zoals Kerkstraat 1 uit 1660.
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pand	 bleef	 vervolgens	 in	 handen	 van	 de	
eigenaren	 van	 het	 buurpand	 nr	 20,	 zoals	
hierboven	reeds	is	besproken.

2.2.10.3 Het huis van de familie Potte-
backer	(nr	18)
Hoewel voor de interpretatie van de 
opgraving	niet	 direct	 relevant,	 behandelen	
we	hier	ook	het	buurpand	Nieuwendam	18.	
Hierboven	hebben	we	reeds	uiteengezet	dat	
dit	perceel	lang	in	handen	was	van	de	familie	
Pottebacker.	Als	laatste	eigenaar	hebben	we	
Egbert	 Claesz	 Pottebacker	 genoemd.	 Hij	
had	een	dochter	Geertje,	 die	 in	 1593	was	
geboren.	 Via	 haar	 kwam	 het	 huis	 in	 bezit	
van	de	familie	Hulleman.
Pilgrom	 Hermansz	 Hulleman	 (1584-1656)	
was	 een	 bekend	 persoon	 in	 de	 stad.	 Hij	
was	 chirurgijn	 en	 vanaf	 1652	 tot	 aan	 zijn	
dood	stadsarts.	Zijn	naam	is	onder	andere	bekend	van	een	gelegenheidsgedicht	in	de	kroniek	
van	Theodorus	Velius.	Pilgrom	was	een	eerste	keer	getrouwd	met	Susanna	Jacobs	Ripperse.	
Na	haar	overlijden	 (1622)	 trouwde	hij	 in	1624	met	Geertje	Egberts.	Zij	 betrokken	 (jaartal	
onbekend)	 het	 pand	 aan	 de	 Nieuwendam.	 Hun	 dochter	 Geertje	 Hulleman	 (geboren	 1627)	
trouwde	met	Willem	Coninck,	die	op	de	Italiaanse	Zeedijk	woonde.	Zoon	Herman	Hulleman	
(geboren	1635)	trad	in	de	voetsporen	van	zijn	vader	en	werd	ook	arts.	Bij	zijn	huwelijk	in	1662	
staat	vermeld	dat	hij	op	de	Nieuwendam	woonde,	naar	we	mogen	aannemen	in	het	ouderlijk	
huis.104	Hij	kreeg	acht	kinderen,	onder	wie	een	zoon	Pilgrom	die	ook	arts	werd	(geboren	1666).	
In	1698	trouwde	hij	en	ook	bij	dit	huwelijk	staat	als	woonadres	de	Nieuwendam	vermeld.	Hij	
overleed	in	1702	en	had	geen	kinderen.	De	eigenaren	van	het	huis	hierna	worden	in	dit	rapport	
niet gevolgd.
De	steeg	naast	het	huis	heette	de	Hullemansteeg,	een	naam	die	tot	ver	in	de	18de eeuw in 
gebruik	was.	

2.2.11 Van koopmanshuizen tot kaaspakhuizen
Rond	1800	bezaten	Frederik	Alewijn	en	Margaretha	Christina	Opperdoes	dus	beide	panden.	In	
1804	verkochten	zij	al	hun	bezittingen	aan	de	Nieuwendam	en	Italiaanse	Zeedijk.	In	dat	jaar	
kocht	het	echtpaar	Grote	Oost	26,	nu	bekend	als	Villa	Alewijn.
De	Dolphijn	kwam	in	handen	van	François	Gallis	(1777-1841),	een	kleinzoon	van	de	eerder	
genoemde	François.105	François	Gallis	verkocht	het	pand	aan	de	Nieuwendam	op	zijn	beurt	in	
1816	aan	Cornelis	Loeterbagh.106

De	Zeevaart	werd	verkocht	aan	Hendrik	Kieve.107	Tevens	verkocht	het	echtpaar	nog	een	huis	
aan	de	Nieuwendam	en	twee	huizen	aan	de	Italiaanse	Zeedijk.	Een	van	deze	was	de	voormalige	

104 In	de	verponding	van	1667	staat	onder	de	Nieuwendam	Dr	Herman	Hulleman	genoemd.	Na	hem	
staat:	Willem	Koning	de	Jonge,	getrouwd	met	de	dochter	van	Pillegrom	Hulleman.

105 WFA,	4557,	scan	128
106 WFA,	2810,	scan	177.
107 WFA,	0003,	inv.nr.	4541,	(scan	147).	

Afb 2.12 Schilderij van Francois Gallis uit 1747 
(collectie Westfries Museum, Hoorn).
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Paradijswoning	en	die	bestond	nog	altijd	uit	drie	woningen.	De	koper	was	Cornelis	Kroon.108 
De	Zeevaart	werd	in	1809	verkocht	aan	Adriaan	van	Exter,	die	kaasmaker	en	leerlooier	wordt	
genoemd.109	Daarna	 is	het	 in	1811	in	handen	gekomen	van	Maria	van	den	Berg,	die	het	 in	
1817	verkocht	aan	de	eerder	genoemde	Cornelis	Loeterbagh.110 Opnieuw waren beide panden 
dus	in	één	hand.	Het	pand	wordt	in	1811	omschreven	als	een	huis	van	boven	voorzien	van	
een	spatieuze	kaaszolder.	Ten	tijde	van	het	overlijden	van	Adriaan	van	Exter	lagen	er	1500	
commissiekazen	 en	 5009	 kleine	 kaasjes.	 De	 panden	 bleven	 tot	 de	 afbraak	 in	 gebruik	 als	
kaaspakhuizen.	Uit	deze	tijd	dateert	de	oudste	kadastrale	kaart	waarop	we	de	panden	kunnen	
zien	(afb	2.13).

De	 twee	 panden	waren	 in	 1832	 in	 eigendom	bij	 Hein	Harmens,	 kaaskoper	 uit	Medemblik,	
en	 in	gebruik	als	 (kaas)pakhuis.	Hij	 verkocht	de	panden	 in	1840	aan	Cornelis	en	Annaeus	
Harmens,	zeehandelaars	uit	Harlingen.	Zij	verkochten	de	panden	in	dienstjaar	1877	aan	Haije	
Harmens,	koopman	uit	Medemblik.	Na	zijn	overlijden	kwam	het	bezit	bij	zijn	weduwe	Catharina	
Wilhelmina	 Maria	 Gerdenier.	 Daarna	 werd	 Anneus	 Harmens,	 kaashandelaar	 uit	 Hoorn,	 de	
eigenaar.	Hij	verkocht	in	dienstjaar	1913	pakhuis	A915	aan	firma	P.	Best	en	Zoon,	en	pakhuis	
A916	aan	Albert	Ossen	en	Lodewijk	de	Vries,	beide	uit	Hoorn.	
In	dienstjaar	1914	is	A915	aan	de	achterzijde	ingekort	en	kregen	de	panden	nieuwe	kadastrale	
nummers.	A915	werd	A4284,	en	A916	werd	A4285	(afb	2.14).

108 Cornelis	Kroon	verkocht	deze	in	1809	aan	Neeltje	London.
109 WFA,	0003,	inv.nr.	4544,	nr	152	(scan	195-196).
110 WFA,	1685,	inv.nr.	2764,	akte	298	(scan	217).

Afb 2.13 De kadastrale kaart uit 1823 met in geel het huidige perceel Nieuwendam 19/20. Aan de oostzijde 
bevindt zich de Hullemanssteeg met kadastraal nummer 917.
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Afb 2.14 Boven: prentbriefkaart van de Nieuwendam met rechts de twee hoge panden Nieuwendam 19 en 
20, uitgegeven door Trenkler rond 1900.
Onder: Foto van de Nieuwendam met in het midden Nieuwendam 19 en 20, rond 1900 (collectie Westfries 
Archief).
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Afb 2.14 (vervolg) Luchtfoto van de Italiaanse Zeedijk met boven in het midden Nieuwendam 19 en 20, 
rond 1925 (bron: www.ansichtkaartenhoorn.nl).

Afb 2.15 In de krant van 25 juni 1942 wordt bericht over de sloop van de panden.
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2.2.12 Afbraak en plannen tot herbouw
De	twee	monumentale	panden	zijn	in	1942	vanwege	bouwvalligheid	gesloopt	(afb	2.15).	Het	
doel	was	de	panden	vervolgens	weer	met	oorspronkelijke	materialen	te	herbouwen,	maar	dit	
is	er	om	diverse	redenen	niet	van	gekomen.	Sindsdien	ligt	de	locatie	braak.

Afb 2.16a Foto van de achtergevel van de panden voorafgaand aan de sloop in 1942 (collectie RCE).
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Over	de	twee	panden	en	de	diverse	plannen	
tot	herbouw	is	in	1998	door	archivaris	Leo	
Hoogeveen	 een	 artikel	 geschreven	 in	 het	
Kwartaalblad	van	Vereniging	Oud	Hoorn.111 
Hieronder	 wordt	 een	 korte	 samenvatting	
weergegeven.
Oud	Hoorn	was	reeds	in	1918	van	plan	om	De	
Zeevaart	aan	te	kopen.	Het	pand	was	toen	
al	 bouwvallig.	 De	 financiën	 werden	 bijeen	
gebracht,	maar	ondertussen	werd	het	pand	
verkocht	en	was	de	kans	verkeken.	In	1937	
was	de	eigenaar	(Kaashandel	Maatschappij	
Gouda	NV)	van	De	Dolfijn	van	plan	dit	pand	
te	 slopen.	 Ook	 dit	 pand	 was	 bouwvallig.	
De	 gemeente	 weigerde	 sloopvergunning.	
De hulp van Oud Hoorn werd ingeroepen 
voor	 een	 restauratieplan.	Onderzoek	wees	
uit dat de panden bijna geheel opnieuw 
opgetrokken	zouden	moeten	worden.
In	1939	werden	de	financiën	geregeld:	Rijk,	
Provincie	en	Gemeente	namen	het	grootste	
deel	 van	 de	 kosten	 voor	 rekening.	 Door	
het	 uitbreken	 van	 WOII	 raakte	 het	 plan	
vertraagd.
In	 1941	 bleek	 de	 staat	 van	 de	 panden	 snel	 achteruit	 te	 gaan.	 Ook	Monumentenzorg	 trok	
aan	de	bel.	 In	1942	verleende	de	gemeente	vergunning	om	beide	panden	 (eigenaren:	NV	
Kaashandel	Maatschappij	Gouda	en	Timmerman’s	Meelen	Graanhandel	en	Maalderij)	te	slopen,	
onder	strikte	voorwaarden:
- Dat	ten	behoeve	van	de	wederopbouw	van	dat	perceel	het	slopen	en	opslaan	van	de		
	 afkomende	onderdelen	met	de	grootste	zorgvuldigheid	moet	geschieden
- Dat	de	percelen	zodra	de	omstandigheden	zulks	toelaten,	moeten	worden	herbouwd		
	 overeenkomstig	de	eisen	te	stellen	door	de	Rijkscommissie	voor	de	Monumentenzorg
Oud	Hoorn	schakelde	architect	Saal	(Alkmaar)	in	en	de	kosten	werden	begroot	op	f48.000,-.	
Opnieuw	werden	subsidieverzoeken	ingediend.	Van	herbouw	kwam	het	echter	niet.
In	1947	waren	er	nieuwe	plannen.	Architect	Saal	was	overleden	en	een	nieuwe	architect	was	
ingeschakeld.	Oud	Hoorn	bereikte	in	1948	een	overeenkomst	met	de	eigenaren	en	herbouw	
leek	eindelijk	te	gaan	plaatsvinden.	Maar	in	1949	haakten	de	eigenaren	toch	af.
In	1951	gaf	Oud	Hoorn	de	zaak	op,	ondanks	alle	kosten	die	inmiddels	waren	gemaakt.
Helaas	is	het	daarna	nooit	meer	van	herbouw	gekomen.

Vanwege	de	betrokkenheid	van	de	Rijksdienst	voor	Monumentenzorg	zijn	voorafgaand	aan	de	
sloop	foto’s	genomen	en	tekeningen	(aanzichten,	plattegronden	en	doorsneden)	gemaakt	(zie	
afb.	2.8	en	afb	2.16	en	2.17).	We	beschikken	daardoor	over	een	goede	documentatie	van	de	
panden.	Dat	de	panden	aan	bouwvalligheid	onderhevig	waren,	blijkt	uit	de	sterke	verzakking	
die	op	de	tekeningen	is	te	zien.

111 Hoogeveen	1998.

Afb 2.16b Foto van een natuurstenen console en balk 
met versierd sleutelstuk, genomen voorafgaand aan 
de sloop in 1942 (collectie RCE).
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Afb 2.17b Tekeningen van 
de panden voorafgaand aan 
de sloop in 1942 (collectie 
RCE).
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Afb 2.18 De natuurstenen 
jaartalstenen, leeuwenkop-
pen en deel van een festoen 
van de gevels bevinden zich 
tegenwoordig in de collecties 
van het Westfries Museum.
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De	 bouwmaterialen	 zijn	 na	 de	 sloop	 verspreid	 geraakt.	 In	WOII	 is	 veel	 hout	 en	 baksteen	
verdwenen.	 In	 1945	 zouden	 de	 gevelstenen	 op	 het	 Achterom	 opgeslagen	 hebben	 gelegen	
(bij	 aannemer).	 In	1952	werden	de	gevelstenen	overgedragen	aan	het	Westfries	Museum,	
waar	 deze	 zich	nog	altijd	 in	 de	museumtuin	bevinden	 (afb	2.18).	De	verblijfplaats	 van	de	
gevelsteen	met	schip	is	vooralsnog	onduidelijk.	Ook	de	guirlandes/festoenen	van	Nieuwendam	
20	zijn	bewaard	gebleven.	Deze	lagen	opgeslagen	in	de	Mariatoren,	vermoedelijk	nog	uit	de	
tijd	dat	Oud	Hoorn	dit	pand	in	gebruik	had,	en	zijn	enkele	jaren	geleden	overgebracht	naar	het	
archeologisch	depot	van	de	gemeente	Hoorn	(afb	2.19).	Eén	fragment	ligt	in	de	tuin	van	het	
Westfries	Museum	(afb.	2.18).

Afb 2.19 De twee natuurstenen festoenen van Nieuwendam 20 bevinden zich tegenwoordig in de collectie 
van Bureau Erfgoed / Monumentenzorg van de Gemeente Hoorn.
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2.3 Archeologisch onderzoek

In	1980	is	op	een	groot	terrein	tussen	de	Italiaanse	Zeedijk	en	de	Nieuwendam	een	opgraving	
uitgevoerd	 (project	 39,	 afb	 2.20).	 De	 aanleiding	 vormde	 de	 sloop	 van	 de	 voormalige	
bonbonfabriek	‘De	Hoorn’	aan	de	Italiaanse	Zeedijk.	In	1979	werd	na	de	sloop	op	het	grote	
braakliggende	 terrein	 door	 particuliere	 gravers	 pottenbakkersafval	 gevonden.	 Vervolgens	
is	het	 jaar	erop	een	archeologisch	onderzoek	uitgevoerd	door	de	archeologische	dienst	van	
Hoorn,	toen	nog	verbonden	aan	het	Westfries	Museum,	in	samenwerking	met	het	IPP	van	de	
Universiteit	van	Amsterdam	en	amateurarcheologen.	De	opgraving	is	nooit	uitgewerkt;	wel	is	
een	beknopt	intern	verslag	geschreven	door	de	toenmalig	gemeentelijk	archeoloog	T.Y.	van	de	
Walle-van	der	Woude.

Op	het	terrein	zijn	vijf	sleuven	naast	en	aansluitend	op	elkaar	gegraven,	waardoor	een	groot	
terrein	tussen	de	Nieuwendam	en	de	Italiaanse	Zeedijk	vlakdekkend	is	onderzocht.	Een	groot	
deel	van	het	bodemarchief	 is	echter	ongezien	verloren	gegaan	door	de	sloopactiviteiten	en	
omvangrijke	schatgraverij	daarna.
Op	het	terrein	was	een	ophogingslaag	met	pottenbakkersafval	aanwezig,	met	onder	andere	
brokken	ovenwand	en	misbaksel,	daterend	tot	ongeveer	1600.	Het	afval	bestond	uit	dakpannen,	
roodbakkend	aardewerk	en	een	kleine	hoeveelheid	witbakkend	aardewerk.	Verder	zijn	veel	
resten	van	bebouwing	uit	de	17de	eeuw	aangetroffen.
Voor	de	archeologie	en	geschiedenis	van	Hoorn	is	het	van	belang	dat	dit	onderzoek	alsnog	wordt	
uitgewerkt.	Dat	was	in	het	kader	van	het	onderzoek	naar	Nieuwendam	19-20	niet	mogelijk.

In	 de	 omgeving	 van	 het	 plangebied	 hebben	 diverse	 archeologische	 waarnemingen	 plaats-
gevonden.	 In	 2001	 is	 een	 waarneming	 verricht	 op	 perceel	 Italiaanse	 Zeedijk	 53,	 waar	
nieuwbouw	plaatsvond	(project	108).	Direct	onder	maaiveld	 lagen	hier	 funderingen	van	de	
17de-eeuwse	bebouwing.	Opvallend	zijn	de	fraaie	wandtegels	die	hier	zijn	gevonden.
In	2004	is	een	kelder	met	wandtegels	gedocumenteerd	in	het	pand	Nieuwendam	24.112

112 Archeologie	Hoorn,	vondstmelding	1705.
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Afb 2.20 Locaties van de opgravingen uit 2019 en 1980 (geel).
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Uit	de	omgeving	zijn	ook	meerdere	vondstmeldingen	bekend.	De	oudste	melding	dateert	uit	
1853.113	Volgens	een	curieus	bericht	 in	de	Hoornsche	Courant	vond	de	heer	Bresser	bij	het	
graven	in	zijn	tuin	een	overwelfde	put	met	een	dikke	houten	vloer.	Hij	liet	deze	uitgraven	en	
vond	op	een	diepte	van	17	voet	onder	maaiveld	in	een	zandlaag	een	stenen	bijl.	Hij	schonk	
deze	aan	het	Koninklijk	Museum	van	Oudheden	in	Leiden,	waar	het	voorwerp	zich	nog	altijd	
bevindt.	Het	betreft	een	bijl	uit	het	Neolithicum,	mogelijk	meegekomen	met	zand	waarmee	de	
Italiaanse	Zeedijk	in	de	17de	eeuw	is	opgehoogd.
Een	aantal	vondsten	van	het	terrein	waar	in	1980	de	opgraving	heeft	plaatsgevonden,	zijn	door	
particulieren	in	de	jaren	80	van	de	20ste eeuw gemeld.114

Van	belang	is	tot	slot	de	opgraving	die	is	uitgevoerd	op	het	perceel	Appelhaven	3	in	2014.	De	
oudste	bebouwing	die	is	aangetroffen,	dateert	uit	de	eerste	helft	van	de	15de	eeuw:	resten	van	
houten	funderingen	en	kleivloeren.	Voorafgaand	is	een	dik	ophogingspakket	opgebracht.	Het	
huis	was	mogelijk	ongeveer	15	meter	lang	en	4,4	meter	breed,	was	verdeeld	in	een	voorkamer,	
binnenhaard	en	achterkamer,	en	stond	vrij	op	het	perceel.	Opmerkelijk	is	dat	rond	1500	een	
volledig	 bakstenen	 huis	 verscheen	 van	 circa	 17	meter	 lang	 en	 5,5	meter	 breed,	met	 een	
plavuizen	vloer.

113 Archeologie	Hoorn,	vondstmelding	1001.
114 Archeologie	Hoorn,	vondstmeldingen	1032,	1047,	1055,	1079,	1098,	1099,	1125,	1139,	1152,
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3. Opzet en doel van het onderzoek

3.1 Onderzoeksopdracht

In	het	Programma	van	Eisen	is	een	aantal	onderzoeksvragen	geformuleerd	die	als	leidraad	bij	
het	archeologisch	onderzoek	en	de	uitwerking	daarvan	hebben	gefungeerd.	Dit	rapport	tracht	
antwoord	op	deze	onderzoeksvragen	te	geven.	Hieronder	worden	de	vragen	met	een	korte	
toelichting	weergegeven.	De	vragen	zijn	op	basis	van	de	historische	gegevens	uitgesplitst	in	
vier	perioden.	In	hoofdstuk	6	wordt	op	basis	van	de	resultaten	van	het	onderzoek	getracht	een	
antwoord	op	ieder	van	deze	vragen	te	geven.

12de	eeuw-1341
Historisch	is	bekend	dat	de	Nieuwendam	in	1341	is	aangelegd	als	dijkje.	Voorafgaand	hieraan	
was	dit	gebied	ontgonnen	land.
1.	Zijn	ontginningssloten	aanwezig	en	wat	is	de	richting?
2.	Waarvoor	werd	het	ontgonnen	land	gebruikt?

1341-1500
1.	Wanneer	zijn	de	eerste	huizen	aan	de	Nieuwendam	gebouwd?
2.	Hoe	breed	waren	de	percelen	en	zijn	hier	veranderingen	in	opgetreden?
3.	Wat	was	de	constructie	en	indeling	van	de	huizen?
4.	Stonden	de	oudste	huizen	vrij	op	de	percelen	(dus	aan	weerszijden	een	smalle	steeg)?
5.	Hoe	waren	de	erven	van	deze	huizen	ingericht?	Waren	hier	waterputten?
6.	Wat	is	de	aard	van	deze	bebouwing?	Gaat	het	om	woonhuizen,	pottenbakkerijen	of	andere	
ambachtelijke	werkplaatsen?
7.	Heeft	er	een	potschuur	op	het	perceel	gestaan?

Perceel	Nieuwendam	19,	1500-1610
1.	Wat	was	de	aard	van	de	bebouwing	voorafgaand	aan	de	bouw	van	Nieuwendam	19	(De	
Zeevaart)	in	1610?	Stond	hier	al	een	bakstenen	huis?
2.	Wat	was	de	constructie	en	indeling	van	het	huis?
3.	Hoe	was	het	erf	van	het	huis	ingericht?	Waren	hier	waterputten,	waterkelders,	beerputten?
4.	Stonden	op	het	achtererf	langs	de	steeg	kleine	woningen?	Wat	was	de	constructie	en	indeling	
deze	woningen?
5.	 Zijn	 er	 aanwijzingen	 voor	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 pottenbakkerij	 (ovens,	 potschuur,	
pottenbakkersafval	e.d.)?

Perceel	Nieuwendam	20,	1500-1660
1.	Wat	was	de	aard	van	de	bebouwing	voorafgaand	aan	de	bouw	van	Nieuwendam	20	(De	
Dolfijn)	in	1660?	Aannemelijk	lijkt	dat	hier	al	een	bakstenen	huis	stond.
2.	Wat	was	de	constructie	en	indeling	van	het	huis?
3.	Hoe	was	het	erf	van	het	huis	ingericht?	Waren	hier	waterputten,	waterkelders,	beerputten?
4.	 Zijn	 er	 aanwijzingen	 voor	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 pottenbakkerij	 (ovens,	 potschuur,	
pottenbakkersafval	e.d.)?
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1610/1660-1942,	koopmanshuizen	De	Zeevaart	(nr	19)	en	De	Dolfijn	(nr	20)
1.	 Klopt	 de	 datering	 van	 de	 bouwjaren	 van	1610	 en	 1660	 (gevelstenen)?	Of	 gaat	 het	 om	
oudere	panden	die	van	nieuwe	gevels	in	die	jaren	zijn	voorzien?
2.	 Wat	 was	 de	 constructie	 en	 indeling	 van	 deze	 huizen?	 Waren	 de	 huizen	 voorzien	 van	
voorraadkelders?
3.	Hoe	was	het	erf	van	deze	huizen	ingericht?	Waren	hier	waterputten,	waterkelders,	beerputten	
e.d.?
4.	Wat	zeggen	de	vondsten	over	de	bewoners	van	de	koopmanshuizen?	Wordt	de	hoge	sociale	
status	van	de	eigenaars	van	Nieuwendam	20	bevestigd?

Indien	pottenbakkersafval	wordt	aangetroffen:
1.	Wat	is	de	datering?
2.	Welke	bakselsoorten,	potvormen	en	typen	zijn	aanwezig?
3.	Wat	 kan	op	basis	 van	de	 vondsten	 over	 de	Hoornse	 productie	 in	 algemeenheid	worden	
gezegd?

3.2 Methode

In	 het	 Programma	 van	 Eisen	 (PvE)	 is	 als	 opgravingsstrategie	 vastgelegd	 om	 binnen het 
plangebied	(de	nieuwbouwcontour)	in	een	systematisch	patroon	vier	werkputten	aan	te	leggen.	
Voorafgaand	hieraan	zou	het	volledige	terrein,	dus	ook	het	niet	te	bebouwen	achterterrein,	tot	
een	maximale	diepte	van	50	cm	worden	gesaneerd.	In	het	PvE	staat	voorgeschreven	dat	deze	
sanering	archeologisch	wordt	begeleid.	Nadrukkelijk	is	hierbij	wel	gesteld	dat	van	dit	plan	mag	
worden	afgeweken	op	basis	van	praktische	en	inhoudelijke	overwegingen.	

Voor	de	archeologische	begeleiding	van	de	sanering	staat	 in	het	PvE	de	volgende	strategie	
vastgelegd.	De	sanering	is	maximaal	50	cm	vanaf	maaiveld	onder	archeologische	begeleiding.	
Dat	houdt	in	dat	sporen	(muren,	kelders,	vloeren,	putten	e.d.)	niet	worden	verwijderd,	maar	
dat	 uitsluitend	 rondom	de	 grond	wordt	weggegraven.	 Tevens	wordt	 vondstmateriaal	wordt	
verzameld.	Archeologie	stuurt	dit	aan	en	 legt	de	sporen	bloot.	Indien	onder	archeologische	
sporen	(bijvoorbeeld	een	plavuizen	vloer)	moet	worden	gesaneerd	of	archeologische	sporen	
moeten	worden	verwijderd	om	te	kunnen	saneren,	kan	dit	pas	na	archeologische	documentatie.	
Met	de	tijdsplanning	van	de	sanering	dient	hier	rekening	mee	te	worden	gehouden.	Indien	toch	
dieper	wordt	gesaneerd	dan	50	cm	vanaf	maaiveld,	vindt	graafwerk	onder	archeologische	regie	
plaats.	
Direct	bij	opstarten	van	de	archeologische	begeleiding	bleek	de	uitvoerende	partij	van	plan	te	
zijn	om	tot	65	cm	diepte	te	saneren,	wat	niet	volgens	de	gemaakte	afspraken	was.	Niet	alleen	
betekent	dit	dat	er	meer	grond	wordt	afgevoerd	dan	afgesproken,	maar	ook	dat	het	risico	op	
verstoring	van	archeologische	resten	groter	is	en	dat	de	archeologische	begeleiding	meer	werk	
is.	De	sanering	met	archeologische	begeleiding	heeft	in	totaal	zes	werkdagen	geduurd	(26	tot	
en	met	30	augustus	2019	en	4	september	2019).	Het	achterterrein	is	tot	een	diepte	van	65	
cm	onder	het	maaiveld	gesaneerd.	Hierbij	kwamen	weinig	archeologische	sporen	tevoorschijn	
waardoor	de	sanering	weinig	verstoring	van	de	archeologische	resten	veroorzaakte.	Doordat	
de	afvoer	van	de	grond	veel	tijd	in	beslag	nam,	heeft	dit	werk	twee	dagen	in	beslag	genomen	
en	was	er	zeer	veel	stilstand	van	het	archeologisch	team.	De	bodem	bleek	hier	vervolgens	niet	
schoon	en	in	overleg	met	de	opdrachtgever	is	afgesproken	het	achterterrein	af	te	dekken	met	
worteldoek	zodat	niet	verder	gesaneerd	hoeft	te	worden.
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Afb 3.2 Luchtfoto van perceel Nieuwendam 19/20 tijdens de opgraving.
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Binnen	het	voorste	deel	van	het	terrein,	binnen	de	contouren	van	de	17de-eeuwse	koopmans-
huizen,	 is	vervolgens	een	spot	met	asbestvervuiling	en	een	zone	met	 lichte	verontreiniging	
(lood)	gesaneerd.	Waarschijnlijk	betrof	de	aangetroffen	asbest	los	op	het	maaiveld	of	ondiep	
onder	 het	maaiveld	 liggende	 stukken,	want	 bij	 de	 sanering	 is	 vrijwel	 uitsluitend	 een	 17de-
eeuwse	zandophoging	afgegraven.	Het	muurwerk	 is	zoals	afgesproken	 in	de	bodem	blijven	
zitten;	resten	van	vloeren	(17de-19de	eeuw)	zijn	wel	verwijderd.	De	sanering	van	de	asbestspot	

Afb 3.3 De opgraving in volle gang, 2019. De grote hoeveelheid muren en vloeren maakte het onderzoek 
zeer complex.
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nam	drie	werkdagen	in	beslag,	opnieuw	omdat	er	nauwelijks	ruimte	was	voor	stortgrond	en	
de	afvoer	van	de	grond	veel	tijd	vergde.	Gedurende	de	tijd	van	stilstand	zijn	zoveel	mogelijk	
archeologische	sporen	alvast	op	tekening	gezet.
Besloten	is	na	deze	vijf	dagen	begeleiding	de	archeologische	opgraving	op	te	starten	(maandag	
2	september	2019).	De	toegezegde	uitslag	van	de	monsters	volgde	echter	pas	na	twee	dagen	
(aan	het	eind	van	dag	7	in	plaats	van	begin	van	dag	6).	Daardoor	was	er	minimaal	één	werkdag	
stilstand.	Daar	kwam	bij	dat	het	voorste	deel	van	het	terrein	niet	werd	vrijgegeven	omdat	de	
lichte	verontreiniging	met	lood	nog	altijd	aanwezig	was,	wat	niet	verwonderlijk	is	aangezien	
dergelijke	verontreiniging	diffuus	in	de	bodem	aanwezig	is.	De	sanering	zette	zich	daarom	op	
dag	8	(4	september	2019)	voort:	binnen	het	voorste	deel	van	het	terrein	werd	nog	eens	35	cm	
dieper	gesaneerd	en	tevens	is	de	contour	tot	50	cm	diepte	uitgebreid	tot	aan	de	rooilijn.	Een	
plavuizen	vloer	uit	begin	17de eeuw kon gelukkig in overleg met de milieukundige begeleiding 
worden	behouden;	deze	lag	precies	op	het	niveau	van	de	onderkant	van	de	sanering.	De	dag	
erop	(5	september	2019)	werd	het	terrein	milieukundig	vrijgegeven.

Het	 gevolg	 van	deze	 bovenbeschreven	 situatie	 is	 dat	 veel	meer	 uren	 in	 de	 archeologische	
begeleiding	 zijn	 gaan	 zitten	 dan	 vooraf	 voorzien,	 dat	 diverse	 archeologische	 resten	 zijn	
verwijderd	zonder	dat	deze	in	samenhang	met	de	andere	archeologische	sporen	vastgelegd	en	
bestudeerd	konden	worden,	en	dat	archeologische	resten	(muren	en	kelders)	over	een	groot	
deel	van	het	terrein	bloot	waren	komen	te	liggen	en	dat	van	een	systematische	aanleg	van	het	
eerste	vlak	geen	sprake	meer	kon	zijn.	Vanwege	deze	laatste	reden	is	besloten	op	vrijdag	6	
september	2019	met	een	klein	team	uitsluitend	documentatie	te	doen,	zonder	graafmachine.	

De	 archeologische	 opgraving	 heeft	 plaatsgevonden	 5	 tot	 en	 met	 13	 september	 2019	 (11	
werkdagen).	Zoals	voorgeschreven	in	het	PvE	zijn	de	muren	en	kelders	van	de	17de-eeuwse	
koopmanshuizen	 in	één	groot	vlak	gedocumenteerd	 (vlak	1).	 In	de	administratie	 zijn	 twee	
werkputten	onderscheiden:	werkput	1	(achterterrein)	en	werkput	2	(voorzijde	terrein).	Daarna	
is	in	kleine	vakken	verdiept,	die	in	de	administratie	als	werkput	3,	4	en	5	zijn	gedocumenteerd.

Bij	 de	 uitwerking	 zijn	 de	 vondsten	 van	 keramiek	 en	 glas	 beschreven	 volgens	 het	
classificatiesysteem	voor	laat-	en	post-middeleeuws	keramiek	en	glas,	ook	wel	bekend	als	het	
Deventer-systeem.	

Het	 gravend	 onderzoek	 en	 de	 uitwerking	 hiervan	 zijn	 verricht	 volgens	 de	 Kwaliteitsnorm	
Nederlandse	Archeologie	4.1	en	het	Kwaliteitshandboek	Archeologie	Hoorn	/	West-Friesland	
versie	2,	2016.
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Afb 4.1 In werkput 2 is een vak verdiept tot op de natuurlijke bodem (kijkend richting het westen profiel 
5). Geheel onderin is het natuurlijke veen zichtbaar en hierop ligt een dik ophogingspakket van veen en 
klei met meerdere loopniveau’s.
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4. Archeologische resultaten

4.1 Fase 1 (1341-1400)

4.1.1 Natuurlijke bodem
In	werkput	2	is	een	klein	vak	verdiept	tot	op	de	natuurlijke	bodem	om	de	bodemopbouw	te	
documenteren	(afb	4.1).	De	bovenzijde	van	een	natuurlijk	gevormd	veenpakket	bevond	zich	
op	-2,80	NAP.	Daarop	was	een	10	cm	dikke	laag	van	bruingrijze	klei	met	riet	aanwezig.	Onder	
het	natuurlijke	veen	bevindt	zich	de	natuurlijke	klei,	maar	het	bleek	vanwege	de	grootte	diepte	
vanaf	maaiveld	niet	haalbaar	om	tot	op	dat	niveau	te	verdiepen.	Naar	verwachting	bevindt	
de	natuurlijke	kleilaag	zich	op	ongeveer	-3,25	NAP.	Deze	diepte	komt	overeen	met	de	diepte	
van	de	kleilaag	zoals	 is	vastgesteld	bij	opgravingen	aan	de	Kleine	Havensteeg	(-3,30	NAP)	
en	Appelhaven	(-3,25	NAP).	Het	lijkt	er	dus	op	dat	de	natuurlijke	bodem	ten	zuiden	van	de	
Omringdijk	(Grote	Oost	–	West)	beduidend	lager	ligt	dan	in	het	centrum	van	de	stad	binnen	de	
Omringdijk.	Bij	een	opgraving	aan	de	Roode	Steen	is	de	kleilaag	bijvoorbeeld	vastgesteld	op	
-1,80	tot	-2,60	NAP	(de	kleilaag	lag	daar	op	wisselende	diepte).	

4.1.2 Ontginning
Een	logische	veronderstelling	is	dat	het	gebied	is	ontgonnen	in	de	12de	eeuw.	De	dijk	die	het	tracé	
van	het	Grote	Oost	en	het	West	volgt,	bestond	op	dat	moment	nog	niet.	De	ontginningsrichting	
zal	dus	gelijk	zijn	geweest	aan	de	richting	zoals	we	die	uit	Hoorn	binnen	de	dijk	kennen.	Dat	
houdt	 in	dat	sloten	in	oost-west-richting	zijn	gegraven.	Zeker	 is	dat	eind	13de eeuw de dijk 
op	de	huidige	plek	lag,	want	rondom	de	Roode	Steen	verschenen	toen	de	eerste	huizen.	Een	
deel	van	het	ontgonnen	gebied	werd	dus	buitengedijkt.	Van	deze	oorspronkelijke	ontginning	
is	in	dat	gebied	niets	meer	te	herkennen	in	het	huidige	straten-	en	perceleringspatroon.	Op	
het	niveau	van	het	 veen	 zouden	de	oorspronkelijke	ontginningssloten	 in	oost-west-richting	
aanwezig	moeten	zijn,	maar	dit	is	niet	geconstateerd	doordat	tijdens	de	opgraving	slechts	een	
klein	vak	tot	op	de	natuurlijke	bodem	is	verdiept.

4.1.3 Ophogingen en oudste loopniveau’s
Naar	we	mogen	aannemen	zijn	in	1341	percelen	uitgezet.	In	de	huidige	situatie	is	Nieuwendam	
19	breder	dan	Nieuwendam	20.	Perceel	Nieuwendam	19	is	 in	de	16de	eeuw	verbreed,	zoals	
blijkt	uit	de	historische	gegevens.	Waarschijnlijk	kocht	de	eigenaar	van	perceel	19	in	1610	de	
helft	van	de	steeg	van	zijn	buurman	(Nieuwendam	18).	De	steeg	hoorde	dus	in	de	tijd	daarvoor	
bij	perceel	nummer	18.	Toch	is	dit	niet	de	oorspronkelijke	situatie,	want	hoogstwaarschijnlijk	
hoorde	de	steeg	in	eerder	tijd	geheel	bij	perceel	nummer	19.	De	perceelsgrens	tussen	nummer	
18	en	19	is	dus	meermaals	gewijzigd.	Ook	de	perceelsgrens	tussen	nummer	19	en	20	lijkt	iets	
opgeschoven	te	zijn,	wat	samenhangt	met	de	aanwezigheid	van	een	osendrop	(goot)	die	in	de	
17de	eeuw	is	dicht	gebouwd.	
De	situatie	was	in	1341	waarschijnlijk	als	volgt.	Percelen	Nieuwendam	16	en	17	waren	beide	
7,20	meter	breed	(26	Hoornse	voet),	percelen	Nieuwendam	18	en	19	waren	beide	6,35	meter	
breed	(23	Hoornse	voet)	en	percelen	Nieuwendam	21	en	22/23	waren	weer	7,20	meter	breed.	
De	meeste	percelen	zijn	hier	kennelijk	uitgezet	met	breedtes	van	23	of	26	voet.	Een	afwijkende	
breedte	heeft	perceel	Nieuwendam	20,	namelijk	circa	4,75	meter	(ongeveer	17	Hoornse	voet).	
Een	goede	verklaring	voor	de	aanwezigheid	van	dit	smalle	perceel	tussen	de	brede	percelen	is	
niet	te	geven.	Een	mogelijkheid	is	dat	dit	perceel	niet	bestemd	was	voor	een	woonhuis,	maar	
voor	een	lijnbaan.	Historisch	en	archeologisch	zijn	hier	geen	aanwijzingen	voor.



58

4.1.3.1 Nieuwendam 20
Op	 de	 natuurlijke	 bodem	 lagen	 diverse	
ophogingen.	Het	meest	complete	profiel	 is	
gedocumenteerd op perceel Nieuwendam 
20	(profiel	5)	en	daarom	wordt	dit	perceel	
als	eerste	besproken	(afb	4.2).
De	onderste	laag	bestond	uit	grijsbruine	klei	
met	grote	brokken	veen	en	was	ongeveer	50	
cm	dik	 (bovenzijde	 op	 -2,25	NAP).	Hierop	
bevond	zich	een	dun	bandje	met	grijze	klei	en	
baksteenbrokjes	dat	als	oudste	 loopniveau	
kan	 worden	 beschouwd.	 Waarschijnlijk	
was	dit	het	niveau	 in	1341.	Of	zich	op	dit	
niveau	resten	van	huizen,	zoals	kleivloeren,	
haardplaatsen	en	 funderingsresten	hebben	
bevonden,	 valt	 niet	 te	 zeggen.	 Het	 was	
binnen	het	tijdsbestek	van	de	opgraving	niet	
mogelijk	om	de	volledige	voorzijde	van	het	
terrein	tot	deze	grote	diepte	op	te	graven.	
Vervolgens	is	een	30	cm	dikke	laag	bestaande	uit	veen	met	vlekken	bruingrijze	klei	opgebracht	
(bovenzijde	op	-1,90	NAP).	Hierop	bevond	zich	een	dun	bandje	met	steenkoolgruis	en	enkele	
scherven,	namelijk	een	fragment	van	een	steengoedkan	uit	Siegburg	en	drie	fragmentjes	van	
een	 of	meer	 grapen	 van	 roodbakkend	 aardewerk.115	 Deze	 scherfjes	 laten	 zich	 niet	 precies	
dateren	(ruwweg	14de	of	15de	eeuw).	Waarschijnlijk	is	dit	bandje	een	tweede	loopniveau	en	de	

115 	V148

Afb 4.2 Detailfoto van het ophogingspakket van veen en klei in profiel 5.

Afb 4.3 Scherf van een grape (kookpot) van 
roodbakkend aardewerk met een zogenoemde 
klauwpoot, 1350-1400.
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aanwezigheid	van	steenkoolgruis	zou	erop	kunnen	wijzen	dat	in	de	omgeving	een	pottenbakker	
actief	was.	Dit	niveau	dateert	ergens	uit	de	tweede	helft	van	de	14de	eeuw.	Dit	niveau	is	op	
perceel	Nieuwendam	19	niet	aangetroffen	(zie	profiel	6).
Hierop	bevond	zich	een	dik	pakket	van	opnieuw	veen	met	vlekken	bruingrijze	klei.	Ter	plekke	
van	het	aangelegde	profiel	had	dit	pakket	een	dikte	van	75	tot	85	cm	(bovenzijde	op	-1,10	
tot	-1,00	NAP).	Dit	pakket	werd	afgedekt	door	een	dun	laagje	veen	met	lichtgrijze	klei	en	fijn	

Afb 4.4 In werkput 5 is verdiept tot meer dan twee meter onder het maaiveld (profiel 7, kijkend richting 
het oosten). In het profiel zijn meerdere kleivloeren van huizen te zien.
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baksteenpuin;	het	derde	loopniveau.	Dit	niveau	liep	iets	op	richting	de	Nieuwendam	en	heeft	
zich	daar	dus	iets	hoger	bevonden.	Aan	de	voorzijde	van	het	perceel	is	tot	onder	dit	niveau	
verdiept,	maar	een	duidelijke	kleivloer	van	een	huis	is	niet	waargenomen.	Het	zou	dus	kunnen	
dat het perceel in de 14de	eeuw	braak	lag,	wat	wijst	op	gebruik	als	houttuin.	Het	huis	van	fase	
2	zou	dan	het	eerste	huis	op	dit	perceel	geweest	kunnen	zijn.
Tijdens	de	opgraving	zijn	diverse	vondsten	aan	een	veenophoging	toegeschreven,	maar	het	
is	niet	altijd	duidelijk	om	welke	veenophogingslaag	het	gaat.	Een	van	de	vondsten	hieruit	is	
een	klauwpoot	van	een	grape,	een	typisch	14de-eeuws	product	(afb	4.3).116	Verder	zijn	ook	
scherven	van	kannen	uit	de	Duitse	plaats	Siegburg	aanwezig.

4.1.3.2 Nieuwendam 19
Op	 perceel	 Nieuwendam	 19	 is	 als	 diepste	 laag	 een	 pakket	 van	 bruin	 organisch	materiaal	
(veraard	 veen)	 vastgesteld.	 Hierop	 bevond	 zich	 een	 kleivloer	 van	 een	 huis	 op	 circa	 -1,00	
NAP	(afb	4.4).	Slechts	een	klein	stukje	van	deze	vloer	is	waargenomen,	zodat	onbekend	is	of	
sporen	van	een	huis	op	dit	niveau	aanwezig	waren.	Meer	naar	achteren	op	het	perceel	was	
een	zeer	dik	pakket	van	veen	en	klei	aanwezig,	met	daarin	ook	een	laag	met	mest,	zonder	dat	
loopniveau’s	zijn	gezien	(afb	4.5	en	4.6).

4.1.3.3 Dateringskwestie
Volgens	 de	 historische	 bronnen	 is	 de	 Nieuwendam	 in	 1341	 aangelegd.	 Uit	 de	 oudste	
ophogingslagen	op	de	percelen	Nieuwendam	19	en	20	komt	geen	vondstmateriaal	en	duidelijke	
sporen	van	bebouwing	uit	de	periode	 tussen	1341	en	1400	ontbreken.	Het	valt	niet	uit	 te	
sluiten	dat	tijdens	de	opgraving	resten	van	bebouwing	uit	deze	periode	zijn	gemist,	want	het	

116 	136-C01

Afb 4.5 In werkput 3 is een vak verdiept. Hier is een dik ophogingspakket van veen en klei geconstateerd, 
zonder duidelijke vloer- of loopniveau’s.
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was	binnen	het	tijdsbestek	onmogelijk	om	de	volledige	zone	direct	langs	de	Nieuwendam	tot	
op de natuurlijke bodem te verdiepen. Geheel aan de noordkant van perceel Nieuwendam 20 
is	het	profiel	gedocumenteerd	tot	een	diepte	van	-0,40	NAP,	maar	hier	is	met	de	graafmachine	
wel	verder	verdiept	ter	controle	of	sporen	gemist	zijn.	Dat	heeft	niets	opgeleverd.
Het	oudste	spoor	dat	duidelijk	samenhangt	met	een	huis	is	aangetroffen	op	perceel	Nieuwendam	
19	op	een	diepte	van	-1,00	NAP	(de	genoemde	kleivloer).	Waarschijnlijk	is	voorafgaand	aan	
de	bouw	van	het	huis	waar	de	kleivloer	bij	heeft	gehoord	grootschalig	opgehoogd.	Op	perceel	
Nieuwendam	20	is	in	ieder	geval	een	dik	pakket	geconstateerd	met	daarop	een	loopniveau	dat	
mogelijk	correspondeert	met	het	niveau	van	dit	huis.	

Afb 4.6 Zuidprofiel van het verdiepte vak in werkput 3 met het dikke ophogingspakket van veen en klei 
(profiel 6).
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Dit	 dikke	 ophogingspakket	 hangt	 ver-
moedelijk	 samen	 met	 de	 aanleg	 van	
de	 Westerdijk.	 Zoals	 in	 de	 historische	
achtergrond	 is	 uiteengezet,	 is	 de	
Westerdijk	een	 inlaagdijk	die	 rond	1388	 is	
aangelegd.	 De	 Italiaanse	 Zeedijk	 maakte	
hier	 onderdeel	 van	 uit.	 De	 zeedijk	 kwam	
daardoor veel dichter bij de bebouwing van 
de Nieuwendam te liggen en het gevaar 
voor	overstroming	werd	daarmee	een	stuk	
groter.	Een	grootschalige	ophoging	van	de	
percelen	werd	daardoor	noodzakelijk.

4.1.4 Middeleeuwse vondsten
Verspreid	over	het	terrein	(beide	percelen)	zijn	enkele	voorwerpen	gevonden	die	uit	de	14de 
eeuw	dateren,	hoewel	ze	 tijdens	 fase	2	 in	de	bodem	kunnen	zijn	beland.	We	noemen	hier	
enkele	opvallende	vondsten.
Munt
Een	van	de	vondsten	uit	de	veenophogingen	is	een	fragment	van	een	zilveren	leeuwengroot,	
geslagen	onder	Lodewijk	van	Male	tussen	1346	en	1384	(afb	4.7).117	Dit	is	de	oudste	munt	die	
bij	de	opgraving	is	gevonden.	Het	zou	kunnen	dat	deze	tijdens	fase	2	in	de	bodem	is	beland.	
Gespen
Uit	de	Middeleeuwse	lagen	komen	drie	gespen	van	een	tin/lood-legering	(afb	4.8).	De	eerste	
is	gevonden	in	een	veenophoging118,	de	tweede	in	de	stortgrond	van	werkput	3119 en de derde 
eveneens	 in	 een	 veenophoging.120	 Twee	 gespen	 zijn	 identiek	 (27x20	mm):	 ze	 hebben	 een	
dubbelovale	vorm	met	middenstijl	en	een	eenvoudige	versiering	met	parelrand.	Aan	de	korte	
zijden	zit	en	uitstekend	puntje.	De	derde	gesp	(23x19	mm)	heeft	eveneens	een	dubbelovale	
vorm	met	middenstijl.	Dit	exemplaar	heeft	geen	parelrand,	maar	wel	vier	uitstekende	bolletjes.	
De	angels	ontbreken;	deze	zouden	van	ijzer	geweest	kunnen	zijn.	
Naast	deze	gespen	van	tin/lood	is	ook	een	gesp	van	een	koperlegering	gevonden	(afb	4.9).121 

117 136-M04.	V136	betreft	metaalvondsten	die	op	de	stort	zijn	gevonden,	waardoor	de	context	niet	
precies	meer	bekend	is.	Dit	vondstnummer	bevat	nog	twee	munten,	die	dateren	uit	fase	2	of	3.

118 100-M01.	Zie:	werkput	2,	profiel	3.
119 180-M01	
120 199-M01
121	 156-M01

Afb 4.7 Fragment van een zilveren leeuwengroot van 
Lodewijk van Male, 1346-1384.

Afb 4.8 Drie gespen van tin/lood, 1350-1400.
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De	gesp	heeft	de	vorm	van	een	sleutelgat	
(33x27	mm).
Broche
Een	 kleine	 broche	 kunnen	 we	 op	 basis	
van	 de	 vormgeving	 plaatsen	 in	 de	 14de 
eeuw	 (afb	 4.10).122	 De	 broche	 heeft	 een	
ronde	 omlijsting	 (diameter	 18	 mm)	 met	
daarbinnen	 een	 kruisvorm,	 versierd	 met	
kleine	 bolletjes.	 Aan	 de	 achterzijde	 heeft	
een	speld	gezeten,	maar	die	is	afgebroken.	

4.1.5 Deelconclusie
De	 reconstructie	 van	 de	 oudste	 fase	 van	
bewoning	is	incompleet.	Dat	heeft	deels	te	
maken met het gegeven dat niet het volledige 
terrein	tot	de	oudste	niveau’s	is	verdiept	en	
voor	een	ander	deel	met	de	archeologische	
onzichtbaarheid	 van	 sommige	 sporen	 van	
Middeleeuwse	 houten	 huizen.	 In	 Hoorn	
zijn	 op	 slechts	 één	 locatie	 huizen	 uit	 de	
13de en 14de eeuw opgegraven en in een 
onderzoeksrapport	 gepubliceerd,	 namelijk	
op de percelen Grote Noord 4 en 6.123 Daar 
is	wel	over	zo	groot	mogelijke	oppervlakte	
verdiept	 tot	 het	 oudste	 bewoningsniveau,	
maar	 ook	 daar	 zijn	 van	 het	 oudste	 huis	
uit	 circa	 1275	 alleen	 kleine	 haardplaatsen	
gevonden.	 Dit	 oudste	 huis	 werd	 in	 1310	
vervangen	 door	 een	 huis	 met	 ingegraven	
houten	 stijlen	 en	 planken	 wanden,	 met	
wederom	 een	 bakstenen	 haardplaats.	 Dat	
huis	was	12,5	meter	lang	en	6	meter	breed	
en	had	zeven	gebintstijlen.	De	haardplaats	lag	in	het	achterste	deel	van	het	huis.
Historisch	is	aannemelijk	dat	aan	de	Nieuwendam	kort	na	1341	de	eerste	huizen	zijn	gebouwd,	
maar	archeologisch	 is	hier	niets	van	teruggevonden.	Het	zou	kunnen	dat	de	oudste	huizen	
relatief	klein	waren	en	net	zoals	bij	het	Grote	Noord	niet	meer	dan	12,5	meter	lang	waren.	
Het	zou	goed	kunnen	dat	na	1341	niet	alleen	grootschalig	 is	opgehoogd,	maar	dat	ook	de	
Nieuwendam	is	verbreed	en	dat	we	de	sporen	van	de	oudste	huizen	deels	onder	de	huidige	
straat	moeten	zoeken.	Met	die	gedachte	in	het	achterhoofd	was	het	tijdens	de	uitvoering	van	
de	opgraving	beter	geweest	om	zo	dicht	mogelijk	tegen	de	huidige	rooilijn	te	verdiepen	tot	de	
oudste	niveau’s.

122 	136-M01
123  Schrickx 2006.

Afb 4.9 Gesp van koper, 1350-1400.

Afb 4.10 Kleine broche van tin/lood, 1350-1400.
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4.2 Fase 2: 1388-1500

Zoals	bij	fase	1	is	uiteengezet,	is	het	historisch	aannemelijk	dat	na	de	aanleg	van	de	inlaagdijk	
(nu	Italiaanse	Zeedijk)	de	percelen	aan	de	Nieuwendam	zijn	opgehoogd	en	dat	zou	zich	dan	
rond	1388	moeten	hebben	voltrokken.	Vervolgens	verschenen	op	beide	percelen	huizen.	Op	
archeologische	gronden	kunnen	deze	niet	voor	1400	worden	gedateerd.
 
4.2.1 Nieuwendam 19
Bij	fase	1	hebben	we	gesteld	dat	perceel	Nieuwendam	19	ongeveer	6,35	meter	breed	was.	
Waarschijnlijk	is	tijdens	fase	2,	dus	in	de	15de	eeuw,	de	steeg	aan	de	oostzijde	verkocht	aan	de	
buurman	op	nummer	18.	Het	nieuwe	perceel	was	ongeveer	4,75	meter	breed.

4.2.1.1 Fase 2.1
Haardplaats
Hierboven	 is	 al	 genoemd	dat	 op	 een	niveau	 van	 -1,00	NAP	 een	 kleivloer	 van	 een	huis	 op	
perceel	Nieuwendam	19	is	aangetroffen	(afb	4.11,	zie	profiel	7).	Van	dit	huis	is	verder	niets	
teruggevonden.	 Het	 vloerniveau	 van	 het	 huis	 is	minimaal	 tweemaal	 opgehoogd	met	 bruin	
organisch	materiaal.	In	de	derde	kleivloer	is	op	een	afstand	van	ongeveer	vijf	meter	uit	de	
rooilijn	 de	 vrije	 haardplaats	 (S146)	 van	 een	houten	 huis	 aangetroffen	 (afb	 4.12	 en	 4.13).	
Van	 deze	 haardplaats	 resteerden	 hele	 en	 halve	 rode	 bakstenen	 (22x11x5	 cm),	 een	 grote	
kei	 en	 kleine	 staakjes	 (zowel	 eikenhout	 als	 naaldhout)	 die	 oorspronkelijk	 een	 plank	 langs	
de	bakstenen	op	zijn	plek	hielden.	Het	is	gebruikelijk	dat	de	bakstenen	van	een	haardplaats	
binnen	een	houten	omranding	werden	geplaatst.	Dit	houtwerk	is	slechts	aan	één	kant	van	het	
spoor	aangetroffen;	de	rest	van	het	houtwerk	was	niet	meer	aanwezig.	De	precieze	grootte	
van	de	haardplaats	is	daardoor	niet	bekend.	De	haardplaats	lag	op	een	diepte	van	ongeveer	
-0,40	NAP	(dus	60	cm	hoger	dan	het	oudste	vloerniveau),	wat	neerkomt	op	ongeveer	1,80	
meter onder maaiveld.

Afb 4.11 Kleivloeren van een Middeleeuws huis in het oostprofiel van werkput 5.
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Tussen	 het	 houtwerk	 langs	 de	 rand	 van	
de	 stenen	 bevond	 zich	 een	 kleine	 duig	
(eikenhout)	 van	 waarschijnlijk	 een	 kuip,	
die	 dendrochronologisch	 is	 onderzocht.124 
Deze	 blijkt	 van	 belang	 voor	 de	 datering	
want	deze	 is	afkomstig	uit	een	boom,	met	
mogelijk	een	lokale	herkomst,	die	is	gekapt	
na	 1386.125 Ervan uitgaande dat de kuip 
enige	 jaren	 in	 gebruik	 is	 geweest	 voordat	
de	duig	secundair	als	houten	plankje	in	de	
bodem	is	gebruikt,	wijst	dit	op	een	datering	
rond 1400.

Uit	 de	 ophogingslaag	 (de	 plaggenlaag)	 op	
de	 haardplaats	 komt	 een	 klein	 scherfje	
van	 een	 kan	 van	 steengoed	 uit	 Siegburg,	
die	 secundair	 is	 voorzien	 van	 een	 groen	
loodglazuur	 (afb	 4.14).126	 Deze	 wijze	 van	
glazuren	 van	 steengoedkannen	 uit	 het	
Duitse	 Siegburg	 is	 een	 bekend	 fenomeen.	
In	Hoorn	 is	bijvoorbeeld	bij	een	opgraving	
op	 de	 hoek	 van	 het	 West	 en	 de	 Kleine	
Havensteeg	 een	 grotendeels	 complete	

124 	M43
125  Van Daalen 2021.
126 	200-C01

Afb 4.12 Haardplaats S146 midden op perceel 
Nieuwendam 19, ca 1400-1450.

Afb 4.13 Detailfoto van haardplaats S146 met bakstenen op een kleivloer.
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kan	met	 groen	 loodglazuur	 gevonden	 (afb	
4.15).	 Ook	 onder	 de	 vondsten	 van	 een	
andere	opgraving	aan	de	Kleine	Havensteeg	
is	 een	 scherf	 van	 zo’n	 kan	 aanwezig.127 
Dergelijke	kannen	worden	doorgaans	tussen	
circa	 1375	 en	 1425	 geplaatst.	 Scherven	
van	 secundair	 geglazuurd	 steengoed	 zijn	
aangetroffen	 tussen	 pottenbakkersafval	 in	
meerdere	 steden,	 zoals	 Utrecht,	 Haarlem	
en	 Den	 Bosch.	 Ostkamp	 meent	 dat	 de	
verklaring	 voor	 het	 secundair	 glazuren	 te	
vinden	is	in	de	teruglopende	interesse	voor	
ongeglazuurd	 steengoed	 als	 gevolg	 van	
de	 opkomst	 van	 geglazuurd	 steengoed	 uit	
de	 omgeving	 van	 Langerwehe,	 Aken	 en	
Raeren.128	Of	ook	de	Hoornse	pottenbakkers	
die	 aan	 de	 Nieuwendam	 waren	 gevestigd	
steengoedkannen	 uit	 Siegburg	 van	 een	
groen	loodglazuur	voorzagen,	 is	een	vraag	
die	 vooralsnog	 onbeantwoord	 blijft.	 De	
vondst	van	deze	scherf,	alsmede	de	andere	vondsten	in	
Hoorn,	zouden	erop	kunnen	wijzen	dat	dit	het	geval	was,	
maar	ze	kunnen	evengoed	uit	een	andere	productieplaats	
komen.
De	scherf	toont	in	ieder	geval	aan	dat	de	haardplaats	op	
zijn	vroegst	rond	1375	en	meer	waarschijnlijk	in	de	eerste	
helft	van	de	15de	eeuw	is	afgedekt	door	een	ophogingslaag.
Voor	de	datering	zijn	de	toegepaste	bakstenen	van	22x11x5	
cm	van	belang.	In	een	overzichtsartikel	over	bakstenen	in	
Amsterdam	wordt	gesteld	dat	grote,	middelgrote	en	kleine	
bakstenen	naast	elkaar	voorkwamen.129	Een	baksteen	met	
lengte	van	22	cm	was	volgens	de	auteurs	een	middelgroot	
formaat	in	de	16de	eeuw,	maar	al	in	de	15de eeuw kwam 
een	klein	formaat	met	lengte	van	21	cm	voor.	Dit	maakt	
dateren	van	bakstenen	lastig.	Een	datering	rond	1400	is	
dus	zeker	mogelijk,	wat	goed	kan	inhouden	dat	de	oudst	
geconstateerde	kleivloer	rond	1388	dateert.

4.2.1.2 Fase 2.2
Haardplaats
Op	 een	 afstand	 van	meer	 dan	 10	meter	 uit	 de	 rooilijn	
lag	 een	 tweede	 vrije	 haardplaats	 (S137)	 op	 een	diepte	
van	-0,50	NAP	(afb	4.16	en	4.17).	Deze	haardplaats	was	
gemaakt	van	rode	bakstenen	(22x11x5	cm)	met	enkele	

127 	Schrickx	2011,	23.
128 	Griffioen	&	Ostkamp	2008,	58-59.
129 	Gawronski	&	Veerkamp	2004.	

Afb 4.14 Kleine scherf van groen geglazuurd steen-
goed uit Siegburg, 1375-1425.

Afb 4.15 Kan van groen gegla-
zuurd steengoed uit Siegburg 
(gerestaureerd), 1375-1425. Deze 
kan is opgegraven op de hoek van 
het West en de Kleine Havensteeg in 
Hoorn in 1990.
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eikenhouten	plankjes	als	begrenzing,	dus	met	identieke	stenen	en	vormgeving	als	de	eerste	
haardplaats.	De	haardplaats	was	vierkant	van	vorm	en	had	een	afmeting	van	ongeveer	1,10	
meter.	Binnen	de	het	bakstenen	spoor	was	met	bakstenen	een	asputje	gemaakt.	Onder	de	
bakstenen	was	een	 laag	 lichtgrijs	zand	(S139,	14	cm	dik)	aanwezig.	Op	het	niveau	van	de	
haardplaats	was	in	het	opgravingsvlak	geen	duidelijk	vloerniveau	(kleivloer)	aanwezig.130 Bij 

130 	Op	dit	niveau	zijn	enkele	scherfjes	gevonden	die	zich	niet	precies	laten	dateren:	V189

Afb 4.16 Haardplaats S137 op perceel Nieuwendam 19, 1450-1500.
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verdiepen	langs	de	haardplaats	bleek	een	duidelijk	bol	lopende	kleivloer	aanwezig:	deze	liep	
richting	de	zijwanden	van	het	huis	sterk	af.
Pal	ten	westen	van	de	haardplaats	lagen	enkele	planken	(eikenhout,	naaldhout	en	loofhout)	

Afb 4.17 Detailfoto van haardplaats S137 met een klein van bakstenen gemaakt asputje.

Afb 4.18 Pal ten westen van de haardplaats lagen enkele planken en bakstenen, mogelijk afkomstig van 
het houten huis waarbij de haardplaats heeft behoord. De lichtgrijze klei is de vleilaag van de bakstenen 
van de haard en de zwart beroete bakstenen vormen de bodem van het asputje.
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en	bakstenen	(S138),	met	daarop	organisch	materiaal	met	rietstengels	(afb	4.18).131 Mogelijk 
betreft	dit	afbraakmateriaal	van	het	huis;	ze	vormden	in	ieder	geval	geen	duidelijke	constructie.	
Het	riet	zou	dan	van	het	dak	afkomstig	kunnen	zijn	geweest.	Van	een	van	de	planken	van	
loofhout	is	de	houtsoort	bepaald	en	deze	blijkt	van	beukenhout	te	zijn.132

De	bakstenen	van	deze	tweede	haardplaats	zijn	identiek	aan	die	van	de	eerste	haardplaats.	
De	datering	ligt	dus	ook	ergens	in	de	15de	eeuw.	Hoewel	deze	tweede	haardplaats	op	ongeveer	
dezelfde	 diepte	 lag	 als	 de	 eerste	 haardplaats,	 lijken	 deze	 toch	 niet	 gelijktijdig	 te	 hebben	
gefunctioneerd.	 Bij	 een	 aflopend	 vloerniveau	 zou	 de	 tweede	 haardplaats	 dieper	 gelegen	
moeten	hebben,	 de	 oriëntatie	 van	beide	 haardplaatsen	wijkt	 iets	 af	 en	 over	 het	 algemeen	
waren	er	geen	twee	haardplaatsen	in	één	huis.

Binnenindeling
Uit	de	ligging	van	de	tweede	haardplaats	blijkt	dat	hier	rond	1400	een	lang	houten	huis	heeft	
gestaan.	Sporen	van	funderingen	zijn	niet	gevonden,	zodat	we	zowel	de	breedte	als	de	lengte	
van	het	huis	niet	precies	weten.	Het	huis	was	maximaal	4,75	meter	breed	(de	breedte	van	
het	perceel).	Waarschijnlijk	was	het	huis	iets	smaller	want	het	was	gebruikelijk	dat	tussen	de	
huizen	een	smalle	onbebouwde	strook	aanwezig	was	die	als	goot	fungeerde	(de	osendrop).	
De	achtergevel	zal	zich	op	enige	afstand	van	de	tweede	haardplaats	hebben	bevonden.	Het	
buurpand	(zie	onder)	was	16	meter	lang	en	dit	huis	zal	een	vergelijkbare	lengte	hebben	gehad.
Het	 huis	 was	 verdeeld	 in	 minimaal	 twee	 kamers.	 De	 haardplaats	 lag	 excentrisch	 van	 het	
midden,	namelijk	ongeveer	een	meter	oostelijk,	richting	de	oostelijke	zijgevel.	Dat	duidt	erop	
dat	het	achterhuis	uit	een	kamer	met	daarnaast	een	gang	bestond.
De	locatie	van	de	wand	tussen	de	voorkamer	
en achterkamer wordt mogelijk aangegeven 
door	 enkele	 brokken	 bakstenen	 op	 een	
afstand	van	8,30	meter	uit	de	 rooilijn.	Dit	
zou	een	eenvoudig	poertje	voor	een	houten	
balk	 kunnen	 zijn	 waarop	 de	 houten	 wand	
stond.	 Deze	 verdeelde	 het	 huis	 (als	 we	
uitgaan	 van	 de	 lengte	 van	 16	 meter)	 in	
de lengterichting in ongeveer twee gelijke 
helften.

Tot	slot	kan	nog	worden	vermeld	dat	even	
ten	 zuidoosten	 van	 de	 eerste	 haardplaats	
een	 dik	 blok	 eikenhout	 is	 gevonden	 (58	 x	
36	x	16	cm;	afb	4.19).	Deze	 lag	op	-0,89	
NAP	en	hoorde	dus	mogelijk	bij	een	eerdere	fase	van	het	huis;	de	functie	is	onduidelijk.	Een	
monster	hieruit	 is	dendrochronologisch	is	onderzocht.133	Het	blok	eikenhout	 is	afkomstig	uit	
een	boom	die	is	gekapt	tussen	1356	en	1380.134 De eikenboom groeide in het noorden van 
Nederland	en	kan	dus	goed	een	lokale	herkomst	hebben	gehad.	

131 	Hieruit	komt	leren	schoen	195-L01,	Goubitz	type	70.
132  M42. Van Daalen 2021.
133  M44
134  Van Daalen 2021.

Afb 4.19 Blok eikenhout (M44), mogelijk van de 
fundering van het houten huis. De boom waaruit dit 
blok afkomstig is, is gekapt tussen 1356 en 1380.
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Een heiligenbeeldje van St Barbara
Een	van	de	vondsten	op	dit	perceel	 is	een	
deel van een pijpaarden heiligenbeeldje 
(hoogte	 >75	 mm;	 afb	 4.20).135	 We	 zien	
een	 vrouwelijke	 heilige	 met	 zwaard	 in	
de	 rechterhand	 en	 boek	 (Bijbel)	 in	 de	
linkerhand,	 staand	 naast	 een	 toren	 met	
architecturale	 versieringen	 en	 een	 ciborie	
met	 hostie	 daarin.	 Hoewel	 vondsten	 van	
pijpaarden	 beeldjes	 met	 enige	 regelmaat	
worden	 gedaan,	 zijn	 voor	 dit	 beeldje	
geen parallellen te vinden. Bij de bekende 
beeldjes	van	St	Barbara	wordt	zij	eenvoudig	
met	 toren,	 haar	 voornaamste	 attribuut,	
afgebeeld.	Uit	archeologische	vondsten	blijkt	
dat	de	variatie	in	pijpaarden	heiligenbeeldjes	
in de 15de en 16de	 eeuw	 enorm	 was.	 Er	
moeten	 meerdere	 heiligenbakkers	 in	
diverse	steden	werkzaam	zijn	geweest	om	
aan	de	grote	vraag	naar	deze	persoonlijke	
devotieobjecten	 te	 voldoen.	 De	 beeldjes	
circuleerden	 zeker	niet	 alleen	 in	 kerkelijke	
of	 kloosterlijke	 context,	 maar	 ook	 onder	
gewone	burgers	die	aan	privédevotie wilden 
doen.	Uit	de	binnenstad	van	Hoorn	kennen	
we	 diverse	 voorbeelden	 van	 (fragmenten	
van)	beeldjes	van	Maria,	Catharina,	Barbara,	
Christuskind	 en	 knielende	 engelen.	 In	
burgerlijke	context	kwamen	vooral	beeldjes	
van	 de	 meest	 populaire	 heiligen	 voor.	 In	
kloostercontext	 komen	 we	 ook	 andere	
heiligen	tegen.	Bij	klooster	Bethlehem	even	
buiten	Hoorn	zijn	bijvoorbeeld	ook	beeldjes	
van	 St	 Christoffel,	 Christus	 op	 de	 koude	
steen	en	Christus	aan	het	kruis	gevonden.	
Een	ander	opvallend	verschil	 is	de	grootte	
van	 de	 beeldjes.	 In	 burgerlijke	 context	
komen	 we	 vooral	 heel	 kleine	 beeldjes	
tegen,	 terwijl	 in	 kloosterlijke	 context	 ook	
middelgrote	beelden	voorkomen.	Vondsten	
van	 pijpaarden	 beeldjes	 zijn	 belangrijk	
om	 de	 overeenkomsten	 en	 verschillen	 in	
devotie	tussen	verschillende	groepen	in	de	
samenleving	in	beeld	te	krijgen.

135 	193-C06

Afb 4.20 Pijpaarden beeldje van St Barbara, met 
zwaard en boek (Bijbel) en naast haar een toren met 
ciborie en hostie, 1450-1500.

Afb 4.21 Houten dakspaan of schindel, 1400-1500.
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Houten voorwerpen
Uit	de	organische	ophogingslagen	op	dit	perceel,	die	dus	mogelijk	dateren	voorafgaand	aan	de	
bouw	van	dit	huis,	komen	meerdere	houten	voorwerpen.	Ze	horen	dus	mogelijk	bij	fase	1.	Een	
van	deze	is	een	dakspaan	of	schindel	van	naaldhout:	een	klein	plankje	met	ronde	bovenzijde	
en	een	gat	(15	bij	10,5	cm;	afb	4.21)136	We	kennen	het	gebruik	van	dakbedekking	met	houten	
dakspanen	uit	de	historische	bronnen;	er	wordt	dan	gesproken	van	schindeldaken.	Een	tweede	
houten	voorwerp	is	een	kom	die	fragmentarisch	is	teruggevonden.	Verder	is	een	eikenhouten	

136 	178-H01

Afb 4.22 Houten zitting van een krukje, 1400-1500.

Afb 4.23 Houten deksel van een kookpot, 1400-1500.
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zitting	van	een	klein	krukje	gevonden;	het	heeft	een	afmeting	
van	29,5	bij	20,5	cm	en	bevat	vier	gaten	met	daarin	afgebroken	
poten	(afb	4.22).137	Dit	soort	eenvoudige	meubels	moeten	er	
veel	 zijn	 geweest,	maar	 archeologisch	 komen	 we	 ze	 zelden	
tegen.	 Verder	 is	 een	 deksel	 van	 naaldhout	 aanwezig,	 met	
een	diameter	van	12	cm	(afb	4.23).138	Aardewerken	deksels	
waren	er	nog	nauwelijks	en	houten	deksels	zullen	dus	veel	zijn	
gebruikt	 op	 kook-	 of	 voorraadpotten.	 Bij	 dit	 voorwerp	 is	 de	
rand	duidelijk	verbrand,	in	het	midden	zit	een	houten	pennetje.	
Hiernaast	 kan	 ook	 een	 houten	 spoel,	 waarop	 een	 spinsteen	
werd	 gedaan	 om	 wol	 te	 spinnen,	 aan	 deze	 context	 worden	
toegeschreven	 (afb	 4.24).139	 Bij	 de	 opgraving	 zijn	meerdere	
spinstenen	 van	 grijsbakkend	 aardewerk	 gevonden.	 De	
bijbehorende	houten	spoelen	worden	maar	zelden	gevonden.

Metalen voorwerpen
Bij	 de	 opgraving	 zijn	 vijf	 broches	 van	 tin/lood	 gevonden.	
Dergelijke	broches	kwamen	in	de	Middeleeuwen	veel	voor	en	ze	
vormden	de	goedkope	versies	van	gouden	of	zilveren	sieraden.	
Soms	waren	ze	van	imitatie-edelstenen	van	glas	voorzien.	De	
variatie	lijkt	bijna	eindeloos.
Twee	kleine	broches	zijn	identiek	en	zijn	ook	in	elkaars	nabijheid	
op	 dit	 perceel	 gevonden	 (afb	 4.25).140	 Het	 betreft	 kleine	 en	
eenvoudig	 versierde	 broches	 (ca	 23x17	 mm).	 Een	 identiek	
exemplaar	is	afkomstig	uit	Amsterdam	en	wordt	geplaatst	 in	
de	periode	1375-1425.141

Uit	 de	 Middeleeuwse	 lagen	 komt	 een	 fraai	 lakenlood	 (afb	
4.26).142	Het	keurlood	heeft	een	diameter	van	slechts	18	mm	
en	 is	opengeklapt.	Op	de	voorzijde	staat	een	afbeelding	van	
St.	Martinus.	We	zien	een	heilige	te	paard	met	zwaard	in	de	hand	en	op	de	achtergrond	een	
staand	persoon.	Links	van	het	hoofd	van	Martinus	staat	de	letter	S	van	Sint.	Mogelijk	heeft	
rechts	ook	de	letter	M	gestaan,	maar	het	stempel	valt	deels	buiten	het	voorwerp.	De	afbeelding	
op	 de	 achterzijde	 van	 het	 lood	 is	 helaas	 niet	 geheel	 duidelijk.	 We	 zien	 een	 wapenschild,	
waarschijnlijk	vastgehouden	door	een	leeuw,	met	op	het	wapenschild	een	gevleugeld	dier	op	
een	 tak	of	boomstam.	Deze	beschrijving	doet	denken	aan	het	 stadswapen	van	Greifswald,	
een	 stad	 in	 de	 huidige	 deelstaat	Mecklenburg-Voor-Pommeren,	 ongeveer	 30	 kilometer	 ten	
oosten	van	Stralsund.	Het	gevleugelde	dier	is	op	dit	wapen	een	griffioen	en	deze	staat	op	een	
boomstronk.	Andere	stadswapens	met	een	tak	of	boomstronk	zijn	er	niet	of	mij	niet	bekend.	
Greifswald	was	een	van	de	Hanzesteden	en	speelde	een	rol	in	de	lakenhandel.	Een	relatie	met	
Sint	Martinus	is	echter	niet	bekend,	waardoor	de	toeschrijving	aan	Greifswald	toch	onzeker	
blijft.	

137 	178-H02
138 	178-H03
139 	184-H01,	gevonden	op	de	stortgrond
140 	170-M01	en	177-M01
141 	Heilig	en	Profaan	3,	388	(nr.	3385).	
142 	180-M02

Afb 4.24 Houten spoel om wol 
te spinnen, 1400-1500.
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Tot	 slot	 kunnen	 nog	 twee	 ijzeren	 gereed-
schappen	 worden	 vermeld,	 namelijk	 een	
riek	en	een	knijpschaar	(afb	4.27)143 

4.2.1.3 Fase 2.3
De	 situatie	 bij	 Nieuwendam	 19	 is	 voor	
deze	 subfase	 niet	 geheel	 duidelijk.	 Na	
afbraak	van	het	houten	huis	is	geen	nieuw	
huis	gebouwd.	Dit	duidt	erop	dat	hier	een	
houttuin,	 een	 opslagplaats	 voor	 hout	 lag,	
met	 een	 huis	 meer	 naar	 achteren	 op	 het	
perceel.	Inderdaad	is	op	een	afstand	van	16	
meter uit de rooilijn de voorgevel van een 
bakstenen	huis	aangetroffen.	Dit	huis	wordt	besproken	bij	fase	3.	Het	zou	kunnen	dat	het	een	
voorganger	heeft	gehad,	waarvan	geen	sporen	zijn	teruggevonden.	De	plek	waar	deze	gestaan	
moet	hebben,	viel	buiten	de	opgravingscontour.
Vondstmateriaal	 dat	 duidelijk	 uit	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 15de	 eeuw	 dateert,	 ontbreekt	
grotendeels.	Kennelijk	hebben	geen	ophogingen	plaatsgevonden	en	is	geen	of	nauwelijks	afval	
op	het	perceel	gestort.

143 	178-M01,	geconserveerd	en	geprepareerd	door	Restaura,.

Afb 4.25 Twee kleine broches van tin/lood, 1400-
1500.

Afb 4.26 Lakenlood met op de voorzijde St Martinus en op de achterzijde een wapenschild met leeuw als 
wapenhouder, 1400-1500. De herkomst van het lakenlood is onbekend.
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Afvallaag	met	pottenbakkersafval
Na	afbraak	van	het	houten	huis	lag	het	perceel	braak	en	is	hier	veel	afval	gestort,	waarbij	vooral	
de	aanwezigheid	van	pottenbakkersafval	opvalt.	Deze	laag	is	herkenbaar	in	profiel	7:	een	10	
cm	dikke	laag	van	grijze	zandige	klei	met	veel	steenkolengruis	en	pottenbakkersafval	(op	ca	
-0,10	 tot	 -0,30	 NAP).	 Aan	 deze	 laag	 kunnen	 drie	 vondstnummers	worden	 toegeschreven:	
V176,	 V187	 en	 V197.144	 De	 samenstelling	 van	 nog	 een	 vierde	 vondstnummer	 (V119)	 lijkt	
hier	sterk	op	en	daarom	wordt	dit	vondstnummer	hier	ook	bij	gevoegd.145	Er	zijn	nog	meer	
vondstnummers	met	veel	pottenbakkersafval	en	tijdens	het	veldwerk	is	gedacht	dat	het	om	
één	stortlaag	ging.	Bij	de	uitwerking	blijkt	echter	een	duidelijk	dateringsverschil	aanwezig	te	
zijn.
De	afvallaag	bevat	allereerst	veel	brokken	van	bakstenen	en	ook	plavuizen,	waarvan	de	meeste	
overdropen	zijn	met	glazuur	en	dus	gebruikt	in	de	wand	of	vloer	van	de	pottenbakkersoven	
of	 als	 baksteunen	 in	 de	 oven.	 Brokken	 van	 dakpannen,	 zoals	 wel	 aanwezig	 in	 de	 latere	
pottenbakkersstort,	 ontbreken	 volledig.	Het	 kan	 zijn	 dat	 de	 pottenbakker	 geen	 dakpannen	
maakte,	maar	meer	aannemelijk	 is	dat	het	ontbreken	van	dakpannen	samenhangt	met	de	

144 V176	is	beschreven	als	de	laag	onder	(pottenbakkers)	afvallaag	S133;	V187	idem;	en	V197	als	laag	
met	kolengruis.

145 V119	is	aangetroffen	bij	verwijderen	van	muur	S94

Afb 4.27 IJzeren riek en ijzeren knijpschaar, 1400-1500 (knijpschaar: foto Restaura).



75

datering van het materiaal: voor circa 
1500	bestond	de	Oude	Hollandse	pan	(ook	
wel	 golfpan	 genoemd)	 namelijk	 nog	 niet.	
Daktegels	ontbreken	overigens	ook	en	deze	
behoorden	kennelijk	niet	tot	het	assortiment	
van	 onze	 pottenbakker.	 Het	 materiaal	
wordt	 in	 een	 apart	 hoofdstuk	 besproken.	
Van	 belang	 is	 hier	 vooral	 de	 datering	 van	
het	materiaal	 en	 dat	 blijkt	 lastig	 vanwege	
het vrijwel ontbreken van importkeramiek. 
Ruwweg	 kunnen	 we	 het	 materiaal	 tussen	
1425	en	1475	plaatsen.
Uit	 de	 laag	 met	 pottenbakkersafval	 komt	
ook	 gebruiksafval,	 waaronder	 een	 houten	
kraal met een diameter van 22 mm en een 
hoogte	 van	 19	 mm	 (afb	 4.28)146 en een 
benen	koot	die	met	lood	is	verzwaard	(afb	
4.29).147 Ook enkele onderdelen van leren 
schoenen	worden	 tot	 deze	 laag	 gerekend,	
waaronder	 twee	 lage	 veterschoenen	
(Goubitz	type	70).148

Pad
Direct	op	de	laag	met	steenkoolgruis	en	pottenbakkersafval	was	midden	op	het	perceel	een	
verhard	pad	aanwezig,	dat	dus	hoogstwaarschijnlijk	in	aanleg	al	uit	de	15de eeuw dateert. De 
oudste	verharding	-	geheel	aan	de	noordzijde	van	het	perceel	op	een	niveau	van	circa	0	NAP	
bestond	uit	keitjes,	waarvan	nog	een	deel	resteerde	(S142).
Dit	pad	liep	naar	een	bakstenen	huis	dat	een	stuk	verwijderd	van	de	rooilijn	stond.	Doordat	de	
locatie	van	dit	huis	buiten	de	geplande	nieuwbouwcontour	valt,	kon	slechts	de	fundering	van	
de	voorgevel	worden	waargenomen	en	is	het	gebouw	dus	in	situ	behouden	gebleven.	Hierdoor	
is	er	weinig	over	het	huis	achterhaald.	We	weten	niet	wat	de	lengte	was,	op	welk	niveau	de	
oudste	vloer	lag,	of	er	een	schouw	aanwezig	was	en	of	er	aanwijzingen	zijn	voor	specifieke	
ambachtelijke	werkzaamheden	in	het	pand.

4.2.1.4 Deelconclusie
Waarschijnlijk	is	het	perceel	eind	14de	eeuw	grootschalig	opgehoogd	met	veen.	Een	samenhang	
met	de	aanleg	van	de	inlaagdijk	is	aannemelijk:	de	nieuwe	dijk	kwam	achter	de	Nieuwendam	te	
liggen.	Dit	kan	rond	1388	worden	geplaatst.	Van	het	oudste	huis	op	dit	dikke	ophogingspakket	
is	alleen	een	stukje	kleivloer	gezien.	
Op	een	iets	hoger	niveau	was	een	haardplaats	aanwezig	van	een	huis	dat	rond	1400	dateert.	
Deze	haardplaats	lag	in	de	breedterichting	midden	op	het	perceel.	Opvallend	is	dat	de	oriëntatie 
van	het	spoor	iets	afwijkt	van	de	latere	perceelsrichting.	Dat	lijkt	erop	te	wijzen	dat	na	afbraak	
van	dit	huis	een	kleine	wijziging	in	de	percelering	heeft	plaatsgevonden.	Een	tweede	opvallend	
punt	is	de	ligging	van	de	haardplaats	op	een	vrij	geringe	afstand	van	de	rooilijn,	namelijk	iets	

146 	187-H01
147 	187-B01
148 	176-L01,	176-L03

Afb 4.28 Houten kraal, 1400-1500.

Afb 4.29 Benen werpkoot, 1400-1500.
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van	vijf	meter.	Meestal	ligt	de	haardplaats	in	een	huis	dat	uit	één	ruimte	bestaat	in	de	achterste	
helft	van	het	huis.	De	voorgevel	zou	zich	buiten	de	huidige	rooilijn	kunnen	hebben	bevonden.
In de 15de	eeuw	stond	hier	een	houten	huis	met	een	afmeting	van	ongeveer	16	bij	4,5	meter.	
Ook	van	dit	huis	zijn	geen	funderingen	aangetroffen,	waardoor	de	precieze	afmeting	onbekend	
is.	Bij	de	eerder	genoemde	opgraving	aan	het	Grote	Noord	in	Hoorn	is	vastgesteld	dat	daar	
in	de	tweede	helft	van	de	14de	eeuw	twee	houten	huizen	zijn	gebouwd,	waarvan	de	ene	een	
lengte	had	van	19	meter	en	de	andere	van	17	meter.	Beide	huizen	waren	ongeveer	4	meter	
breed.	De	stijlen	waren	gefundeerd	op	rommelige	poeren	van	stukken	hout.	Een	dergelijke	
constructie	kunnen	we	ons	hier	ook	voorstellen.
Het	huis	aan	de	Nieuwendam	was	in	de	lengte	in	twee	gelijke	delen	verdeeld.	Bij	het	achterste	
deel	van	het	huis	was	waarschijnlijk	een	gang	aan	de	westkant	aanwezig.	De	achterkamer	was	
dus	een	binnenhaard	en	daar	was	dan	ook	een	haardplaats	aanwezig.
Uit	het	afval	dat	op	dit	perceel	is	gestort,	blijkt	dat	dit	huis	ergens	in	de	loop	van	de	15de eeuw 
is	gesloopt.

4.2.2 Nieuwendam 20
Op	perceel	Nieuwendam	20	stond	net	als	op	perceel	19	een	lang	houten	huis.	Dit	huis	bleef	
in	 tegenstelling	 tot	 het	 buurpand	 lang	 staan	 en	 is	 meermaals	 verbouwd,	 totdat	 het	 werd	
vervangen	door	een	volledig	bakstenen	huis.	De	eerste	bouwfase	van	dit	huis	was	mogelijk	
volledige	houtbouw,	waarbij	de	stijlen	van	het	houtskelet	op	poeren	van	planken	en	stukken	
hout	steunden.	

4.2.2.1 Fase 2.1
Funderingen
Vrijwel	 de	 volledige	 bakstenen	 fundering	 (S114)	 van	 de	 oostelijke	 zijwand	 is	 opgegraven,	
evenals	een	klein	deel	van	de	fundering	van	de	achtergevel	(afb	4.30).	De	fundering	van	de	
andere	zijgevel	kon	niet	worden	onderzocht	omdat	het	niet	mogelijk	was	zo	dicht	tegen	het	
bestaande	buurpand	te	verdiepen.	De	fundering	van	de	voorgevel	is	ook	niet	onderzocht	omdat	
deze	zich	precies	onder	de	huidige	rooilijn	en	dus	ook	deels	onder	de	bestaande	stoep	bevindt.
Op	basis	van	de	aangetroffen	funderingen	kan	worden	vastgesteld	dat	dit	huis	een	lengte	van	
16	meter	had	en	een	breedte	van	ongeveer	4,2	meter.149 
De	bakstenen	 fundering	was	aan	de	bovenkant	steens	breed	en	kende	twee	versnijdingen.	
Deze	fundering	is	zowel	in	het	opgravingvlak	als	in	een	aanzicht	(profiel	4)	gedocumenteerd.	
In	 het	 aanzicht	 is	 goed	 te	 zien	 dat	 de	 fundering	 afliep	 richting	 het	 zuiden.	 De	 onderzijde	
bevond	zich	aan	de	noordzijde	(straatkant)	op	-0,60	NAP	en	aan	de	zuidkant	op	-1,10	NAP,	wat	
een	hoogteverschil	van	50	cm	is.	In	totaal	telde	de	fundering	maximaal	vijf	steenlagen	van	los	
gestapelde	rode	bakstenen	(formaat	23x11x5	cm	tot	22,5x10,5x5	cm).150 Hierop hebben de 
houten	stijlen	van	het	huis	gestaan,	mogelijk	met	een	funderingsbalk.	Het	gaat	hier	dus	om	
een	houten	huis	op	een	bakstenen	voeting.
Bij	de	achtergevel	was	geen	bakstenen	voeting	aanwezig,	wat	ook	niet	nodig	was	omdat	hier	
uiteraard	 geen	 stijlen	 van	 de	 gebintconstructie	 stonden.	Wel	 bevond	 zich	 hier	 een	 houten	
fundering	(S121),	die	bij	de	tweede	bouwfase	wordt	besproken.	
De	toegepaste	bakstenen	zijn	een	standaardformaat	gedurende	een	lange	periode,	vanaf	de	
14de eeuw en in de gehele 15de	eeuw.	Het	formaat	van	de	stenen	is	iets	groter	dan	die	van	

149 De	 precieze	 breedte	 is	 onzeker	 doordat	 onbekend	 is	 hoe	 de	 fundering	 aan	 de	 westkant	 was	
uitgevoerd.

150 V149
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de	haardplaats	 van	 het	 buurpand	wat	 zou	
kunnen	inhouden	dat	dit	huis	ouder	dan	het	
buurpand	is.
Onder	de	fundering,	op	de	plek	waar	de	derde	
stijl	 heeft	 gestaan,	 bevond	 zich	 een	 eiken	
balk	(lengte	88	cm),	waarvan	een	monster	
dendrochronologisch	 is	 onderzocht,	 maar	
dit	 heeft	 geen	 datering	 opgeleverd.151 Pal 
ernaast	was	een	dikke	eiken	paal	aanwezig,	
mogelijk	de	onderkant	van	een	stronk	(afb	
4.31).152	Verder	is	ook	een	kleine	plank	van	
naaldhout	 (grove	den)	onder	de	 fundering	
gevonden,	 die	 ook	 dendrochronologisch	
is	 onderzocht	 en	 eveneens	 geen	 datering	
heeft	opgeleverd.153

4.2.2.2 Fase 2.2 
Funderingen
Een	tweede	fase	van	het	huis	wordt	gevormd	door	bakstenen	poeren	op	de	hier	boven	genoemde	
bakstenen	voeting.	In	totaal	zijn	zes	bakstenen	poeren	opgegraven	(afb	4.32-4.34).	Aan	de	
noordzijde	 is	nog	een	poer	aanwezig	geweest,	 ter	plaatse	van	de	voorgevel,	maar	die	viel	
buiten	de	contour	van	de	werkput.	Ook	op	de	zuidoosthoek	van	het	huis	mag	een	poer	worden	

151  M24
152 	M26,	niet	geschikt	voor	dendrochronologisch	onderzoek.
153 	M39

Afb 4.30 Overzichtsfoto van bakstenen funderingen en haardplaats van het Middeleeuwse huis op perceel 
Nieuwendam 20, kijkend richting het noordoosten.

Afb 4.31 Houten blok onder de bakstenen fundering, 
waarschijnlijk afkomstig van de fundering van het 
huis in de 14de eeuw. 
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verwacht,	maar	deze	was	niet	meer	aanwezig.	In	totaal	had	de	oostelijke	fundering	dus	acht	
poeren	voor	acht	gebintstijlen.	Zoals	eerder	vermeld	kon	de	tegenhanger	van	deze	fundering	
aan	de	westzijde	niet	worden	opgegraven	omdat	niet	direct	naast	het	bestaande	buurpand	kon	
worden verdiept. 

Afb 4.32 Bakstenen fundering S114 met opgemetselde poeren.

Afb 4.33 Bakstenen fundering S114 met opgemetselde poeren, kijkend richting de Nieuwendam. De 
tegenhanger van deze fundering aan de westkant kon niet worden onderzocht omdat een veilige afstand 
van de bestaande fundering van het buurpand moest worden aangehouden. 
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De	poeren	waren	vierkant	van	vorm	met	aan	de	onderzijde	een	breedte	van	ongeveer	60	bij	60	
cm,	met	enige	variatie	hierbinnen,	en	waren	min	of	meer	trapeziumvormig.	Door	de	vierkante	
vorm	staken	ze	aan	de	oostzijde	buiten	de	oude	bakstenen	fundering	uit;	ze	steunden	dus	
maar	voor	de	helft	op	die	fundering.	Onder	de	helft	van	de	poeren	die	niet	op	die	fundering	

Afb 4.34 Detailfoto’s van bakstenen fundering S114 met opgemetselde poeren.
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steunden,	waren	 twee	of	drie	korte	palen	van	elzenhout	geslagen.154	De	bakstenen	van	de	
poeren	waren	 identiek	 aan	 die	 van	 de	muur	 eronder,	 zodat	 daaruit	 geen	 dateringsverschil	
blijkt.

De	fundering	van	de	achtergevel	van	het	huis	bestond	uit	allerlei	planken,	afgewisseld	met	twee	
lagen	bakstenen	(S121,	afb.	4.35).	Waarschijnlijk	zijn	diverse	malen	reparaties	en	ophogingen	
uitgevoerd.	 Alle	 planken	 zijn	 door	 de	 houtspecialist	 gedocumenteerd	 en	 beoordeeld	 op	
geschiktheid	voor	dendrochronologisch	onderzoek.	De	planken	waren	zowel	van	eikenhout	als	
naaldhout,	vertoonden	deels	sporen	van	hergebruik	en	de	meeste	hadden	te	weinig	jaarringen	
voor	dendrochronologisch	onderzoek.	Drie	monsters	zijn	onderzocht:	één	plank	van	eikenhout	
en	twee	planken	van	naaldhout	(grove	den).155	De	eikenhouten	plank	komt	uit	een	boom	die	is	
gekapt	na	1390.156	Hoe	lang	na	dat	jaar	valt	niet	te	zeggen	waardoor	deze	datering	geen	goede	
houvast	biedt.	De	boom	groeide	waarschijnlijk	in	zuidwest-Nederland	of	het	westen	van	België.	
De planken van grove den dateerden niet.
Op	de	fundering	heeft	een	houten	gevel	gestaan.	Mogelijk	hangen	de	rijen	bakstenen	samen	
met	een	deuropening,	die	zich	dan	aan	de	oostkant	heeft	bevonden.	De	zuidoosthoek	was	
versterkt	met	allerlei	stukken	hout	en	een	grote	kei	(S123).157

Ten	zuiden	van	deze	fundering,	dus	op	het	erf,	was	een	laagje	schelpgruis	aanwezig.	Kennelijk	
werd	in	deze	tijd	schelpgruis	al	gebruikt	als	loopniveauverharding.

154 M22	en	M23.	Tijdens	de	opgraving	 is	vanwege	de	aanwezigheid	van	deze	palen	gedacht	dat	de	
poeren	gelijktijdig	zijn	gemaakt	met	de	bakstenen	muur	eronder,	omdat	de	palen	nooit	naderhand	
geslagen	hadden	kunnen	worden	als	er	twee	huizen	naast	elkaar	stonden.	Toen	was	nog	niet	bekend	
dat	de	voorzijde	van	het	naastgelegen	perceel	in	deze	periode	braak	lag	en	dat	de	palen	dus	wel	
later	geslagen	konden	worden.

155 M33,	M35	en	M37
156 Van Daalen 2021.
157 Hierbij	zijn	fragmenten	van	een	houten	bord	met	een	diameter	van	circa	20	cm	gevonden:	V164.	

Afb 4.35 Rechts (bij de rood-witte jalon) de fundering S121 van de achtergevel.
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Van	belang	om	hier	te	vermelden	is	nog	een	stuk	eikenhout	dat	onder	de	fundering	van	het	
huis	van	fase	3	 is	aangetroffen	en	daar	wordt	genoemd.	Het	zou	kunnen	dat	dit	stuk	hout	
afkomstig	 is	 van	 het	 huis	 van	 fase	 2.	 Een	monster	 is	 dendrochronologisch	 onderzocht	 en	

Afb 4.36 Het westprofiel van werkput 2. Hierin is een doorsnede door de vloeren en ophogingenslagen in 
de lengterichting van het houten huis te zien.
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heeft	een	kapjaar	tussen	1384	en	1403	opgeleverd.158 Daarbij dient wel te worden vermeld 
dat	het	een	stuk	hergebruikt	hout	betreft,	dat	dus	niet	direct	na	de	kap	van	de	boom	in	de	
fundering	is	toegepast.	Opmerkelijk	is	dat	de	eik	waaruit	de	plank	afkomstig	is,	groeide	in	het	
Pools/Baltische	gebied.	Voor	scheepshout	en	tonduigen	komt	hout	uit	dat	gebied	in	deze	tijd	
regelmatig	voor.	Het	was	van	veel	hogere	kwaliteit	dan	het	lokale	eikenhout.	Dit	wijst	erop	dat	
het	een	stuk	hergebruikt	scheepshout	betreft.

Vloeren en binnenindeling
Doordat	 de	westelijke	 helft	 van	het	 huis	 niet	 kon	worden	 opgegraven,	 vanwege	de	 veilige	
afstand	die	van	het	buurpand	aangehouden	diende	te	worden,	kon	wel	een	lengteprofiel	door	
het	huis	worden	gezet	(profiel	5,	afb.	4.36).	Hierin	zijn	de	verschillende	vloerniveau’s	van	het	
huis	goed	te	zien.	Net	als	bij	de	fundering	is	er	een	duidelijk	afloop	van	deze	niveau’s	vanaf	de	
straatkant	richting	de	achtergevel.	De	meest	duidelijke	vloer	liep	van	-0,10	NAP	af	naar	-0,60	
NAP	en	had	dus	een	verval	van	50	cm.	De	vloer	bestond	hoofdzakelijk	uit	lichtgrijze	klei,	zoals	
gebruikelijk	in	de	Middeleeuwen.	Van	een	verharding	met	stenen	of	plavuizen	was	nog	geen	
sprake.
Het	huis	was	naar	we	mogen	aannemen	in	meerdere	kamers	verdeeld.	Een	aanwijzing	voor	
een	houten	wand	vormen	enkele	paaltjes	en	stukken	hout	op	een	afstand	van	11,5	meter	uit	
de	voorgevel.	Hier	zou	zich	ter	plekke	van	de	zesde	gebintstijl	dus	een	houten	wand	kunnen	
hebben	bevonden.	Merkwaardig	is	dan	wel	dat	de	haardplaats	(S117,	zie	onder)	zich	pal	tegen	
deze	houten	wand	bevond,	al	kan	het	natuurlijk	dat	 ter	plekke	met	baksteen	en	 leem	een	
vuurwerende	wand	was	gemaakt	(zie	onder).
Een	 tweede	 kleine	 aanwijzing	 voor	 een	 binnenwand	 is	 geconstateerd	 in	 profiel	 5.	 Op	 een	
afstand	van	ongeveer	6,5	meter	uit	 de	voorgevel	 lagen	hier	 enkele	brokken	bakstenen	op	
elkaar	 (S119).	 Een	 laatste	 spoor	 is	 tevoorschijn	 gekomen	 bij	 het	 uitgraven	 van	 de	 palen	
onder	een	17de-eeuwse	muur	(S31):	in	het	westprofiel	is	een	vergelijkbaar	poertje	van	enkele	
brokken	bakstenen	gezien.159	Als	we	de	locatie	plotten	op	de	plattegrond	blijkt	deze	precies	in	
lijn	met	het	eerste	poertje	te	liggen.	Dit	doet	een	gang	ter	plekke	vermoeden	waarbij	de	wand	
steunde	op	een	liggende	balk,	die	op	poertjes	was	gefundeerd.	De	afstand	naar	de	westelijke	
zijgevel	was	namelijk	ongeveer	een	meter,	wat	een	gebruikelijke	breedte	voor	een	gang	is.
Als	dit	correct	 is,	had	het	huis	een	gang	aan	de	westkant	en	was	het	huis	verdeeld	 in	een	
voorkamer,	een	binnenkamer	en	een	achterkamer	(4	meter	diep).	

Op	een	afstand	van	ongeveer	negen	meter	uit	de	voorgevel	is	een	restant	van	een	bakstenen	
fundering	aangetroffen	(S115).	Deze	bestond	uit	vijf	lagen	gestapelde	brokken	van	bakstenen	
(?x11x4,5	cm)	op	een	liggende	plank	(fijnspar).160	In	het	verlengde	stonden	ook	nog	enkele	
kleine palen van eikenhout161	en	van	naaldhout	(fijnspar).162	Aangezien	deze	plank	niet	verder	
doorliep,	 hebben	we	 te	maken	met	 een	bakstenen	poer	 en	niet	met	 een	 fundering	 tussen	
de	zijmuren	van	het	huis.	Het	zou	kunnen	dat	op	de	poer	een	stijl	heeft	gestaan	als	extra	
ondersteuning	van	het	vijfde	gebint.	Een	andere	mogelijkheid	 is	dat	hier	op	een	 iets	hoger	
niveau	een	haardplaats	heeft	gelegen	waarvan	niets	is	teruggevonden.

158  M15. Van Daalen 2021.
159 	Dit	spoor	is	niet	op	tekening	vastgelegd;	wel	op	foto.	Dit	poertje	bevond	zich	onder	de	plaggenlaag.
160 	M20,	niet	geschikt	voor	dendrochronologisch	onderzoek.
161 	Deze	zijn	bemonsterd	(M21)	maar	hebben	te	weinig	ringen	voor	dendrochronologisch	onderzoek.
162  M19 en M21
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Haardplaatsen
Het	huis	had	minimaal	twee	haardplaatsen.	
De	eerste	haardplaats	 is	 uitsluitend	 in	het	
profiel	(profiel	5)	vastgesteld.	Deze	had	een	
diameter	van	1,20	meter	en	was	herkenbaar	
aan	een	dunne	harde	donkergrijze	kleilaag	
op	 een	 lemige	 kleilaag.	 Deze	 laag	 werd	
aan	de	zuidzijde	begrensd	door	een	stukje	
hout,	 zoals	 gebruikelijk	 bij	 haardplaatsen.	
Op	 de	 harde	 laag	 hebben	 de	 bakstenen	
gelegen	 waarop	 is	 gestookt,	 maar	 deze	
waren	 niet	 meer	 aanwezig.	 Bijzonder	 is	
dat	 bij	 de	 haardplaats	 de	 resten	 van	 een	
hangijzer	 aanwezig	 waren,	 een	 voorwerp	
dat	we	 nu	 alleen	 nog	 kennen	 als	 gezegde	
(afb	4.37).163	Deze	bestaat	uit	een	hengsel	
met ogen en daaraan twee getordeerde 
haken.	Aan	de	haken	werd	een	kookpot	met	
twee oren opgehangen boven het vuur. Het 
ijzeren	 hengsel	 was	 aan	 een	 eenvoudige	
constructie,	meestal	een	driepoot,	bevestigd	
die	 over	 de	 haardplaats	 was	 geplaatst.	
Archeologisch	 komen	we	 dit	 voorwerp	
zelden	 tegen.	 Bij	 het	 hangijzer	 zijn	
verder	enkele	scherfjes	van	steengoed-
kannen uit Siegburg en een bakpan 
van	roodbakkend	aardewerk	gevonden,	
evenals	 een	 tripleer	 van	 een	 houten	
trip	 (afb	 4.38).164	 Merkwaardig	 is	 de	
ligging	van	deze	haard,	want	hierboven	
hebben	we	verondersteld	dat	daar	een	
wand	 van	 een	 gang	 stond.	 Misschien	
dat	 de	 haardplaats	 net	 voor	 de	 wand	
stond	(waarbij	er	dan	een	voorziening	
tegen	brandgevaar	geweest	moet	zijn),	
of	 de	 sporen	 hebben	 niet	 gelijktijdig	
bestaan,	 of	 de	 veronderstelde	gang	 is	
toch	niet	correct.	Deze	kwestie	laat	zich	
niet	oplossen.

Op	een	afstand	van	ongeveer	11,5	meter	uit	de	voorgevel	bevond	zich	een	tweede	vrije	haardplaats	
(S117,	afb	4.39	en	4.40),	die	net	als	de	haardplaats	van	het	buurpand	vlakbij	de	oostelijke	
zijwand	lag.	Centraal	in	de	haardplaats	lag	een	min	of	meer	vijfkantig	plat	stuk	natuursteen	
(diameter	ca	45	cm)	met	daarnaast	een	tweede	kleiner	stuk	natuursteen	(rood	zandsteen).165 

163 	140-M01
164 	V140,	140-L01
165 	V139

Afb 4.37 IJzeren hangijzer om een kookpot boven het 
haardvuur aan op te hangen.

Afb 4.38 Tekening van twee tripleren, 1450-1500. Schaal 
1:2.
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Rondom	deze	stukken	natuursteen	lagen	brokken	rode	bakstenen	(o.a.	22x11x4,5	cm)	en	een	
kleine	kei.	De	oorspronkelijke	omvang	van	de	haardplaats	is	niet	meer	precies	te	achterhalen,	
maar	 deze	 lijkt	 een	 diameter	 van	 niet	meer	 dan	 1,20	meter	 te	 hebben	 gehad.	 Duidelijke	
roetsporen	ontbraken	overigens,	wat	kan	inhouden	dat	de	haardplaats	niet	intensief	is	gebruikt.
Aan	de	noordkant	van	de	haard	was	een	klein	muurtje	aanwezig.	Hier	zijn	in	ieder	geval	enkele	
brokken	bakstenen	op	elkaar	gevonden	(S118).	Het	bestaan	van	dergelijke	kleine	muurtjes	bij	
een	haard	blijkt	uit	keurboeken	en	deze	vormden	de	voorlopers	van	de	schoorsteen.166

166 	Zantkuijl	e.a.	2001,	9.

Afb 4.39 Overzichtsfoto van de restanten van het houten huis: bakstenen fundering S114, bakstenen poer 
S115 en haardplaats S117.

Afb 4.40 Haardplaats S117 was opgebouwd uit twee grote stukken natuursteen en bakstenen. Naast de 
haardplaats stond vermoedelijk een klein bakstenen muurtje.
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Pal	 tegen	 de	 zijgevel	 was	 een	
aspot	 (S122)	 ingegraven.	 De	 pot	
is	 aangetroffen	 op	 een	 diepte	 van	
-1,12	NAP,	maar	de	bovenkant	van	
de	pot	was	naar	binnen	geklapt	en	
de	pot	heeft	dus	bij	een	vloer	op	een	
hoger	 niveau	 behoord.	De	 aspot	 is	
in	te	delen	bij	het	type	g-pot-5:	een	
pot	met	brede	schouder,	kraagrand	
en	op	lobvoeten	(afb	4.41).167 De pot 
was	ongeveer	twee	meter	ten	zuiden	
van	haardplaats	S118	ingegraven	en	
het	zou	dus	kunnen	dat	deze	heeft	
behoord	bij	een	andere	haardplaats	
waarvan	niets	is	teruggevonden.168

Afval	in	het	huis
In het loopvlak rondom de tweede 
haardplaats	 bevond	 zich	 veel	
organisch	 materiaal	 (stukjes	 hout),	 die	
deels	 ook	 verbrand	 waren.	 Verder	 lag	
er	 een	 stuk	 van	 een	 eiken	 tondeksel.169 
Tevens	 zijn	 meerdere	 scherven	 keramiek	
gevonden,	 waaronder	 een	 randscherf	 van	
een	 vrijwel	 ongeglazuurde	 grape	 met	 een	
zacht	 baksel170,	 een	 wandscherf	 van	 een	

167 166-C01
168 De	palen	van	fundering	S31	uit	1660	hebben	ter	plekke	de	oudere	sporen	verstoord.
169 V144,	niet	geconserveerd
170 V130

Afb 4.41 Aspot van grijsbakkend aardewerk (S122), 1450-
1500.

Afb 4.42 Scherf van een drinkschaal van 
steengoed uit Siegburg, 1400-1450.

Afb 4.43 Scherven van kleine kommen van rood-
bakkend aardewerk met eenvoudige slibversiering, 
1400-1500.
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Afb 4.44a Voorwerpen van hout: een 
etenskom, een deel van een trip en een 
kam.
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tweede	grape	met	een	scherpe	knik	naar	de	hoge	hals171,	een	randscherf	van	een	bakpan	met	
omgeslagen	rand	en	groef	in	de	buitenzijde172	en	een	deel	van	een	drinkschaal	van	steengoed	
uit	Siegburg	(afb	4.42).173	Een	dergelijke	drinkschaal	was	volgens	de	gangbare	opvattingen	
bedoeld	om	wijn	uit	te	drinken.	Het	voorwerp	dateert	tussen	1375	en	1450.174

In	het	aanzicht	van	de	bakstenen	fundering	(profiel	4)	is	te	zien	dat	zich	achter	en	deels	op	deze	
fundering	een	afvallaag	aanwezig	was,	die	tijdens	de	bestaansfase	van	dit	huis	is	gevormd.175 Bij 
verwijderen	van	de	muur	zijn	ook	scherven	uit	deze	laag	verzameld.176	Waarschijnlijk	behoort	
het	materiaal	bij	het	buurperceel.	De	scherven	zijn	afkomstig	van	een	bakpan,	grapen	en	een	
kom	van	roodbakkend	aardewerk	en	kannen	van	steengoed	uit	Siegburg.	De	bakpan	heeft	
een	omgeslagen	rand	met	een	groef	in	de	buitenzijde.	Een	van	de	grapen	heeft	een	haakoor,	
wat	 typisch	 voor	 de	 14de	 eeuw	 is.	De	 kom	 is	 een	 typische	 verschijning	 bij	 deze	 opgraving	
(r-kom-107,	afb	4.43).177	De	kannen	van	steengoed	zijn	voorzien	van	asglazuur,	wat	vooral	
typisch	voor	de	periode	tussen	1375	en	1425	is.	De	datering	van	de	scherven	sluit	aan	bij	die	
uit	het	boven	besproken	loopniveau,	namelijk	rond	1400-1450.

171 V131
172 V131
173 135-C01
174 Ook	uit	de	organische	ophogingslaag	onder	de	vloer	komen	scherven:	V132.	De	datering	sluit	aan.
175 V134	en	V143	en	V163
176 V151
177 	134-C01	en	163-C01

Afb 4.44b Voorwerpen van 
leer: een trip met deel van een tripleer 
(linksboven) en twee schoenen. Schaal 
1:4.

132-L01

134-L02

167-L02
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Een	 bijzondere	 vondst	 uit	 deze	 laag	 is	 een	 complete	 houten	 kam	 (breedte	 87	 mm)	 (afb	
4.44).178	Andere	houten	voorwerpen	zijn	een	houten	kom	met	een	diameter	van	17	cm	(afb	
4.44)179,	fragmenten	van	twee	houten	lepels	en	een	houten	teljoor.180	Houten	napjes,	borden	
en	lepels	werden	in	de	Middeleeuwen	veel	gebruikt,	maar	vinden	we	niet	zo	vaak	omdat	deze	
als	ze	werden	afgedankt	vaak	in	het	haardvuur	verdwenen.	Verder	komen	uit	de	afvallaag	een	
houten	trip	met	deel	van	het	tripleer	en	een	deel	van	een	houten	snaveltrip	(afb	4.44)	(Goubitz	

178 	151-H01
179 	134-H01
180 	V134

Afb 4.45 In de zuidoosthoek van het huis lagen een complete houtbijl en een knijpschaar.
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type	110).181	Ook	 is	 er	 een	deel	 van	een	 leren	muil	 (Goubitz	 type	105)	 en	een	enkelhoge	
veterschoen	(type	65)	aanwezig.182

181 	134-L02,	134-L04
182 	134-L05	en	134-L03

Afb 4.46 Etienne van Paridon toont de houtbijl vlak nadat deze uit de bodem is gehaald.
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Ook	 uit	 andere	 contexten	 komen	 vondsten	 van	 leer,	 die	 waarschijnlijk	 aan	 deze	 fase	 zijn	
toe	te	schrijven,	zoals	drie	leren	veterschoenen	(Goubitz	type	60	en	type	65;	afb	4.44)183	–	
waarvan	één	met	eenvoudig	versierd	voorblad	met	ingesneden	lijnen	-	en	nog	drie	tripleren.184 
Opvallend	is	vooral	het	aantal	trippen,	iets	wat	typisch	voor	de	14de en 15de	eeuw	is.	Ze	waren	
bestemd	om	onder	de	schoen	te	dragen	op	modderige	straten.

Houtbijl	en	schaar	(afb	4.47)
In	de	zuidoosthoek	van	het	huis	zijn	een	complete	houtbijl	met	houten	steel	en	een	ijzeren	
knijpschaar	bij	elkaar	gevonden	(afb	4.45	en	4.46).	De	voorwerpen	lagen	op	een	diepte	van	
-1,10	NAP,	wat	dieper	is	dan	de	onderkant	van	de	bakstenen	fundering.	Waarschijnlijk	zijn	de	
voorwerpen	in	een	kuil	onder	de	vloer	weggegooid.	Vanaf	welk	niveau	die	kuil	was	gegraven,	
is	helaas	onbekend.

183 	132-L01,	167-L01	en	167-L02
184 	160-L01,	162-L01,	167-L03

Afb 4.47 De houtbijl met ijzeren bijlblad en houten steel, en de knijpschaar na conservering en restauratie 
(foto Restaura).
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De	 bijl	 was	 in	 de	 15de eeuw een gewoon 
gebruiksvoorwerp,	 maar	 is	 nu	 bijzonder	
omdat	 complete	 bijlen	 met	 houten	 stelen	
uit	 die	 tijd	 niet	 zijn	 overgeleverd	 en	 ook	
als	 bodemvondst	 zullen	 er	 maar	 weinig	
bestaan.	 Dit	 model	 bijl	 wordt	 ook	 wel	
kantrechtbijl	genoemd	en	was	geschikt	voor	
het	kantrechten	van	boomstammen.	Dit	was	
het	 gereedschap	 van	 de	 houtttuinman,	 de	
eigenaar	 van	 een	 houttuin	 of	 opslagplaats	
voor	bouwhout	(afb.	4.48).	Historisch	weten	
we dat aan de Nieuwendam in de 16de eeuw 
diverse	houttuinen	lagen.
Een	knijpschaar	was	een	gebruiksvoorwerp	
dat	 zowel	 door	 ambachtslui	 als	 op	
huishoudelijk	niveau	werd	gebruikt.		

Muntspeld
Een	 van	 de	 meest	 fraaie	 vondsten	 van	
de	 opgraving	 is	 een	 ronde	 speld	met	 een	
afbeelding	 die	 een	 munt	 nabootst	 (afb	
4.49).185 In de literatuur wordt een dergelijk 
voorwerp	 een	 muntspeld	 ge-
noemd.	Het	voorwerp	heeft	een	
diameter	van	23	mm	en	daarop	
staat	 een	 afbeelding	 van	 een	
ridder	 met	 zwaard	 en	 schild	 in	
een	 koggeschip.	 Rondom	 deze	
voorstelling	staat	een	randschrift	
waarvan	slechts	de	letters	FLADR	
duidelijk	leesbaar	zijn.
In	 de	 reeks	 ‘Heilig	 en	 Profaan’	
is	 een	 aparte	 rubriek	 over	
pseudomunten	 en	 muntspelden	
opgenomen,	 samengesteld	 door	
Arent	Pol.186	Hierin	staan	diverse	
exemplaren	die	grote	gelijkenis	met	de	hier	besproken	muntspeld	vertonen.	Ze	vormen	imitaties	
van	de	gouden	nobel	van	Vlaanderen,	geslagen	tussen	1389	en	1433,	die	op	zijn	beurt	weer	
een	 imitatie	van	de	Engelse	gouden	nobel	was.187	Dat	de	muntspelden	de	Vlaamse	gouden	
nobel	nabootsen,	blijkt	uit	de	weergave	van	het	Bourgondische	wapen	op	het	wapenschild.	
De	muntspelden	dateren	dus	met	zekerheid	na	1389	en	dat	geldt	ook	voor	ons	exemplaar.	Op	
het	wapenschild	zien	we	een	weergave	van	het	Bourgondische	wapen	en	de	randtekst	FLADR	
verwijst	naar	Vlaanderen.	

185 	159-M01
186 	Heilig	en	Profaan	2,	477-497;	Heilig	en	Profaan	3,	408-418;	Heilig	en	Profaan	4,	285-290.
187 	Pol	2001,	484.

Afb 4.48 Houthakker met houtbijl; tekening uit het 
‘Hausbuch der Nürnberger Zwölfbruderstiftung’ voor 
1414.

Afb 4.49 Speld van tin/lood met afbeelding van een ridder in een 
koggeschip, 1389-1450.
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4.2.2.3 Fase 2.3
Ophogingslaag
Net	 als	 op	 het	 buurperceel	 was	 ook	 op	 dit	 perceel	 een	 ophogingslaag	 aanwezig	 die	 als	
plaggenlaag	is	omschreven.	Deze	dekte	de	oudste	vloerniveau’s	van	het	huis	af.	Uit	het	profiel	
is	op	te	maken	dat	deze	laag	ongeveer	30	cm	dik	was.
In	 het	 profiel	 ter	 plaatse	 van	 de	 bakstenen	 fundering	 zijn	 scherven	 uit	 de	 plaggenlaag	
verzameld.188	Bij	verwijderen	van	de	muur	is	deze	laag	verder	afgewerkt.189 Ook hier geldt dat 
de	vondsten	in	feite	afkomstig	zijn	van	het	buurperceel.	Een	van	de	vondsten	is	een	complete	
spinsteen	van	grijsbakkend	aardewerk	(afb	4.50.1).190	Verder	zijn	meerdere	wandscherven	van	
een	pot	van	grijsbakkend	aardewerk	aanwezig	(g-pot-11).	Het	roodbakkend	aardewerk	omvat	
scherven	van	bakpannen,	borden,	grapen,	kannen,	kommen,	een	olielamp	en	een	pot.	Minimaal	
twee	bakpannen	behoren	tot	pottenbakkersafval	(afb	4.50.2).191	Daarnaast	zijn	twee	brokken	van	

188 	V147.	Zie	ook:	V94
189 	V150,	V152
190 	147-C01
191 	147-C02

1

2

3
4

5

Afb 4.50 Vondsten uit de ophogingslaag: spinsteen van grijsbakkend aardewerk, spinsteen van steengoed, 
schaal van een olielamp van roodbakkend aardewerk, randscherf van een ongeglazuurde kom van 
roodbakkend aardewerk en scherven pottenbakkersafval, 1400-1500.



93

bakstenen	uit	een	pottenbakkersoven	
aanwezig.	 Verder	 valt	 op	 dat	 alle	
andere bakpannen en een grape 
onberoet	 zijn,	 wat	 erop	 wijst	 dat	
ook	 deze	 tot	 het	 pottenbakkersafval	
behoren. De bakpannen hebben 
randen	met	platte	bovenzijde	(r-bak-9,	
r-bak-15,	r-bak-32),	wat	typisch	voor	
de 14de	 eeuw	 is.	 Een	 van	de	 borden	
heeft	slibversiering,	vermoedelijk	een	
in	grove	streken	aangebrachte	vogel.	
Bij	de	grapen	zijn	modellen	met	kleine	
verdikte	 rand	 (r-gra-3)	 en	 met	 een	
naar	buiten	geknikte	rand	met	groef	in	
de	bovenzijde	(r-gra-20)	herkenbaar.	
Ze	 zijn	 alle	 spaarzaam	 geglazuurd.	
De	 kannen	 zijn	 herkenbaar	 aan	 de	
hoge	hals	met	vrij	rechte	rand.	Bij	het	
roodbakkend	 aardewerk	 zijn	 verder	
een	 ongeglazuurde	 kom	 (r-kom-5,	
afb	 4.50.3)192 en een olielamp 
aanwezig.	De	kom	lijkt	ongebruikt	te	
zijn.	 Van	 de	 olielamp	 is	 de	 onderste	
bak	 teruggevonden,	 die	 spaarzaam	
is	 geglazuurd	 (afb	 4.50.4).193 De 
olielamp	is	in	deze	periode	een	nieuw	
model	 en	 komt	 als	 bodemvondst	
relatief	weinig	voor.	Tot	slot	zijn	nog	
scherven	van	kannen	van	 steengoed	
uit	Siegburg	en	Langerwehe	aanwezig,	
evenals	een	spinsteen	van	steengoed	
(afb	 4.50.5).194 Mogelijk kunnen 
nog	 twee	 spinstenen	 uit	 een	 ander	
vondstnummer	aan	deze	laag	worden	
toegeschreven	(afb	4.51).195

Uit	deze	afvallaag	komen	ook	enkele	
vondsten	 van	 andere	 materialen	
dan	keramiek,	zoals	een	 tripleer	van	
een houten trip en een lap leer met 
stiksel.196

Meer naar achteren op het perceel 
zijn	 ook	 vondsten	 gedaan	 die	 aan	
deze	plaggenlaag	zijn	toegeschreven.	

192 	150-C03
193 	150-C02
194 	150-C01
195 	94-C01	en	94-C02
196 	150-L02	en	150-L01

Afb 4.51 Twee spinstenen van steengoed, 1400-1500.

Afb 4.52 Voor- en achterzijde van een ijzeren blad van een 
schep.
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Meest	bijzonder	om	te	vermelden	is	een	ijzeren	blad	van	een	schep,	met	reparaties,	die	dus	uit	
de 15de	eeuw	moet	dateren	(afb	4.52).197

De	samenstelling	van	de	keramiek	sluit	aan	bij	die	van	de	afvallaag	met	pottenbakkersafval	op	
perceel	Nieuwendam	19,	dat	we	hebben	geplaatst	rond	1425-1475.

De	 bodemopbouw	 wijst	 erop	 dat	 de	 plaggenlaag	 tijdens	 de	 bestaansfase	 van	 het	 huis	 is	
opgebracht.	Bij	sloop	van	het	huis	zijn	de	bakstenen	poeren	tot	het	niveau	van	de	bovenkant	
van	deze	laag	in	de	bodem	blijven	zitten.	Lastig	punt	is	dat	geen	vloeren,	haardplaatsen	of	
andere	sporen	zijn	aangetroffen	op	de	plaggenlaag.	Een	mogelijkheid	is	dat	voorafgaand	aan	
de	nieuwbouw	van	fase	3	het	perceel	is	afgevlakt	en	dat	deze	sporen	daardoor	zijn	verdwenen.

4.2.2.4 Diverse vondsten
Uit	allerlei	contexten	op	dit	perceel	komen	vondsten	uit	de	15de	eeuw.	De	opvallende	stukken	
worden	hier	besproken.

Een	bijzonder	Spaans	bord
Onder	het	Middeleeuwse	materiaal	valt	de	randscherf	van	een	bijzonder	bord	uit	Spanje	op	(afb	
4.53).198	 Het	 is	 op	 basis	 van	 het	 decor	 te	
rekenen	tot	de	groep	van	vroegste	importen	
uit	Spanje,	zo	rond	1400-1425,	en	is	gemaakt	
in	Valencia	 of	Manises.	Dit	 bord	moet	 een	
zeer	 opvallend	 stuk	 in	 een	 Middeleeuws	
huis	 in	 Hoorn	 zijn	 geweest,	 waar	 verder	
alleen	potten	en	pannen	van	rood	en	grijs	
aardewerk en ongedecoreerde kannen van 
steengoed	stonden.	Het	Spaanse	bord	week	
van	deze	doorsnee	keramiek	sterk	af	door	
de	toepassing	van	blauwe	en	goudkleurige	
verf,	 waaraan	 de	 keramieksoort	 ook	 haar	

197 	123-M01
198 	167-C01

Afb 4.53 Voor- en achterzijde van een randscherf van Spaans goudlustermajolica, 1400-1425.

Afb 4.54 Schotel van goudlustermajolica uit 
Manises, Spanje, circa 1375-1425 (collectie The 
MET, New York).
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naam	ontleent:	goudlusteraardewerk.	Bovendien	waren	de	decoraties	met	Moorse	invloeden	
hier geheel onbekend. Importkeramiek uit Mediterrane landen kwam begin 15de eeuw nog 
nauwelijks	voor	in	West-Friesland.	Mogelijk	is	het	stuk	via	tussenhandelaren	uit	Vlaanderen	of	
Zeeland	hier	terecht	gekomen.	De	eigenaar	moet	een	vermogend	persoon	zijn	geweest.	Uit	de	
historische	gegevens	hebben	we	achterhaald	dat	in	de	eerste	helft	van	de	15de eeuw enkele 
rijke	personen	aan	de	Nieuwendam	woonden,	waarbij	de	naam	van	Lambert	Cruuf	de	meest	
opvallende	is.	Het	zou	zomaar	kunnen	dat	dit	bord	in	zijn	huis	te	pronk	heeft	gestaan,	maar	
dat	zullen	we	nooit	meer	te	weten	komen.	Scherven	van	dit	soort	vroege	Spaanse	importen	
komen	als	bodemvondst	erg	weinig	voor.	Uit	Nederland	zijn	slechts	een	handjevol	vergelijkbare	
stukken	bekend.	Museale	stukken	geven	een	beeld	hoe	dit	bord	eruit	heeft	gezien	(afb	4.54).

Munten
Op	perceel	Nieuwendam	20	zijn	
enkele metalen voorwerpen 
gevonden,	 waaronder	 twee	
munten.199

De	eerste	munt	is	een	mijt	van	
biljoen	 (legering	 van	 koper	
en	 zilver),	 geslagen	 in	 Gent	
onder	 Jan	 zonder	 Vrees,	 rond	
1416-1419	 (afb	 4.55.1).200 
Op	 de	 voorzijde	 staat	 binnen 
een	 parelcirkel	 het	 vijfdelige	
wapenschild	 van	 Bourgondië-
Vlaanderen,	met	het	omschrift:	
+	 IOhS’	 :	 D	 :	 B	 COm’	 :	 FLAn’	
(Jan	hertog	 van	Bourgondië	 en	
graaf	 van	 Vlaanderen). Op de 
keerzijde	 staat	 een lang glad 
gevoet	 kruis,	 het	 omschrift	
onderbrekend,	en het omschrift:	
+mO	/	nET	/	A	.	FL	/	AnD	(munt	
van	Vlaanderen).
De	 tweede	 munt	 is	 een	 hvid,	
geslagen	 onder	 Hans	 van	
Denemarken	 tussen	 1481	 en	
1513	 (afb	 4.55.2).201 Op de 
voorzijde	staat	een	gekroonde	h	
in	een	parelcirkel	met	het	omschrift	IOhES:D:G:R:DACIE	(	Johannes	bij	Gods	gratie	koning	van	
Denemarken).	Op	de	keerzijde	staat	een	lang	kruis	op	een	centraal	schild	met	het	omschrift	
MOn	|	MAL	|	M(OI	|	EnS	|)	(munt	van	Malmø).	
Een	andere	metaalvondst	is	een	messing	mesheft	van	een	type	dat	normaal	is	gegraveerd,	
maar	hier	geheel	onversierd	is	gelaten	(afb	4.56).202

199 	Met	dank	aan	Frank	Postma	voor	de	determinaties	en	omschrijvingen.
200 	136-M03
201 	136-M02
202 	167-M01

Afb 4.55 Munten.
Boven: Mijt van biljoen (zilver met koper), geslagen onder Jan 
zonder Vrees, ca 1416-1419.
Onder: Hvid van zilver, geslagen onder Hans van Denemarken, 
1481-1513.
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Insigne:	Christus	aan	het	kruis
De	 opgraving	 heeft	 één	 religieus	 insigne	
opgeleverd,	 namelijk	 een	 insigne	 met	
Christus	 aan	 het	 kruis	 geflankeerd	 door	
Maria	 en	 Johannes	 de	 Evangelist	 (afb	
4.57.1).203	Het	 insigne	heeft	en	zeslobbige	
vorm	en	een	diameter	van	35	mm.	Het	kon	
op	de	kleding	worden	gespeld	door	middel	
van	 een	 speld	 aan	 de	 achterzijde.	 Het	 is	
een	 bekend	 type	 insigne	 waarvan	 diverse	
vergelijkbare	exemplaren	bekend	zijn.204 In 
details	wijken	ze	van	elkaar	af,	wat	inhoudt	
dat	 er	 diverse	mallen	 en	waarschijnlijk	 ook	makers	waren.	 In	Heilig	 en	 Profaan	 3	worden	
ze	 gedateerd	 tussen	 1350	 en	 1400.	 Een	 van	 de	 afgebeelde	 insignes	 lijkt	 identiek	 aan	 het	
insigne	van	de	Nieuwendam,	namelijk	een	exemplaar	dat	is	gevonden	in	het	waddengebied	
van Groningen.205	 Deze	 datering	 lijkt	 erg	 aan	 de	 vroege	 kant	want	 de	 scherven	 die	 onder	
hetzelfde	vondstnummer	zijn	verzameld,	dateren	uit	de	15de eeuw.206

Insigne:	zon
Eén	van	de	insignes	(diameter	30	mm)	heeft	een	op	het	eerste	gezicht	profane	afbeelding,	
namelijk	een	zon	met	een	gezicht	(afb	4.57.2).207	Insignes	met	deze	afbeelding	komen	erg	
weinig	voor.	Een	vergelijkbaar	exemplaar	is	afgebeeld	in	Heilig	en	Profaan	3:	deze	is	gevonden	
in	 Groede	 (Zeeland)	 en	wordt	 geplaatst	 tussen	 1375	 en	 1425.208	 Het	 zou	 kunnen	 dat	 het	
insigne	 voor	 de	 drager	 toch	 een	 religieuze	 betekenis	 had:	 de	 zon	 stond	 symbool	 voor	 het	
goddelijke	licht	en	komt	soms	bij	afbeeldingen	van	Christus	voor.	Het	zou	ook	kunnen	dat	aan	
het	insigne	een	geheel	andere	betekenis	werd	toegedicht.	
Broches
Bij	de	opgraving	zijn	vijf	broches	van	tin/lood	gevonden.	Dergelijke	broches	kwamen	 in	de	
Middeleeuwen	veel	voor	en	ze	vormden	de	goedkope	versies	van	gouden	of	zilveren	sieraden.	
Soms	waren	ze	van	imitatie-edelstenen	van	glas	voorzien.	De	variatie	lijkt	bijna	eindeloos.
Twee	broches	zijn	bij	elkaar	gevonden	en	zijn	identiek	aan	elkaar	(afb	4.57.3).209	Beide	zijn	
beschadigd	waardoor	het	volledige	uiterlijk	niet	meer	duidelijk	is.	Bijzonder	aan	deze	broches	
is	 dat	 ze	 uit	 twee	 op	 elkaar	 bevestigde	 delen	 bestaan	 waardoor	 ze	 een	 driedimensionaal	
uiterlijk	hebben.	Een	identiek	exemplaar	komt	uit	Amsterdam	en	wordt	geplaatst	tussen	1350	
en 1400.210

De	vijfde	broche	lijkt	een	gesp,	maar	de	angel	 is	meegegoten	(afb	4.57.4).211	De	broche	is	
rond	van	vorm	en	is	versierd	met	bolletjes	en	bloemetjes	(diameter	26	mm).	Wederom	is	van	
deze	broche	een	identiek	exemplaar	uit	Amsterdam	bekend,	die	wordt	geplaatst	tussen	1400	
en 1450.212

203 93-M01.	Het	is	gevonden	in	een	organische	ophogingslaag	onder	de	schelpgruislagen	van	de	vloeren	
van	het	huis	van	fase	3,	en	boven	de	plaggenlaag	van	fase	2.	Het	hoort	dus	bij	fase	2	of	bij	fase	3.	

204 Heilig	en	Profaan	3,	234;	Heilig	en	Profaan	4,	177.
205 Heilig	en	Profaan	4,	177	(nr.	3783).
206 V93
207 138-M01.	Het	is	gevonden	ter	hoogte	van	haardplaats	S117.
208 Heilig	en	Profaan	3,	356	(nr.	3238).
209 113-M01,	113-M02
210 Heilig	en	Profaan	3,	388,	nr.	4021.
211 96-M01
212 Heilig	en	Profaan	3,	388	(nr.	3390).

Afb 4.56 Eenvoudig mesheft van messing, 1450-
1500.
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1

2

3 3 4

Afb 4.57 Insignes, 1400-1500.
1 Christus aan het kruis
2 Zon
3 Twee broches 
4 Gespbroche
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Blokgewicht
Een	 bijzonder	 voorwerp	 uit	 de	Middeleeuwse	 lagen	 is	 een	 blokgewicht	met	 op	 de	 zijwand	
verdikte	ribben	waardoor	het	voorwerp	een	min	of	meer	achtkantige	vorm	heeft	(afb	4.58).213 
Deze	ribben	zijn	typisch	voor	Middeleeuwse	blokgewichten;	de	latere	exemplaren	zijn	rond	van	
vorm.214	Wat	dit	gewicht	bijzonder	maakt	is	dat	in	de	platte	bovenkant	een	rond	messing	plaatje	
is	aangebracht	met	daarop	een	wapenschild	met	een	helaas	niet	meer	te	achterhalen	wapen.	
Normaal	wordt	hier	een	stadskeur	in	het	loden	voorwerp	geslagen.	Of	dit	vaker	voorkomt	bij	
Middeleeuwse	blokgewichten,	is	een	vraag	die	vooralsnog	onbeantwoord	blijft.	Wij	zijn	dit	in	
ieder	geval	niet	eerder	 tegengekomen.	Het	voorwerp	heeft	 toe-behoord	aan	een	handelaar	
voor	het	wegen	van	zijn	handelswaar.

Speelgoed 
Ter	hoogte	van	de	fundering	van	de	achtergevel	is	een	miniatuur	treeft	van	tin/lood	gevonden	
(afb	4.59).215	Een	treeft	is	een	rooster	voor	boven	het	haardvuur.	Op	de	miniatuurversie	liggen	
op	de	spijlen	van	het	rooster	twee	vissen.	Het	voorwerp	kan	met	zekerheid	in	de	15de eeuw 
worden	geplaatst,	wat	erg	vroeg	is	voor	een	speelgoedvoorwerp	van	metaal.	

213 113-M03.	Het	voorwerp	is	gevonden	in	een	laag	onder	het	schelpgruis	van	de	vloeren	van	muur	
S90/S47.	Het	zou	kunnen	dat	het	gewicht	uit	een	diepere	laag	komt	en	dus	bij	de	15de-eeuwse	fase	
hoort.

214 Zie	bijvoorbeeld	Hoorn,	project	130:	389-M01.
215 162-M01

Afb 4.58 Blokgewicht van lood met ingelegd 
messing plaatje, 1400-1500.

Afb 4.59 Miniatuurtreeft met twee vissen, bestemd 
als kinderspeelgoed, 1450-1500.
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Tot	slot	kan	nog	een	loden	versteviging	van	vermoedelijk	een	messchede	worden	vermeld,	met	
op	de	zijkanten	een	ingekraste	ster	en	een	huismerk	of	strepen	(afb	4.60).216

Kralen	van	een	rozenkrans
Uit	een	ophogingslaag	komen	twee	kralen	van	git	(gefossiliceerd	hout)	(afb	4.61).217 Door de 
zwarte	kleur	zijn	gitten	kralen	moeilijk	tijdens	het	graafwerk	te	vinden.	Dankzij	een	oplettende	
medewerker	zijn	deze	twee	bijzondere	vondsten	gedaan.	Slechts	eenmaal	eerder	is	een	kraal	
van	git	 in	Hoorn	opgegraven,	namelijk	op	de	hoek	van	het	Grote	Noord	en	de	Roode	steen	
in	2000	(bekend	als	de	Winston-opgraving).	Het	zou	kunnen	dat	de	kralen	hebben	behoord	
bij	een	rozenkrans,	een	gebedssnoer	(afb.	4.62).	Bij	iedere	kraal	werd	het	Onze	Vader	(Pater	
Noster),	 en	 in	de	 late	Middeleeuwen	ook	het	Weesgegroet,	 gebeden.	Vandaar	dat	 ook	wel	
wordt	gesproken	van	paternosterkralen.	Meestal	werden	de	kralen	van	been	gemaakt,	maar	
ook	duurdere	materialen	 zoals	 git	werden	 voor	 de	 kralen	 gebruikt.	 Een	 ketting	met	 gitten	
kralen	moet	een	kostbaar	bezit	zijn	geweest.

4.2.2.5 Deelconclusie
Hoewel	slechts	een	deel	van	dit	huis	kon	worden	opgegraven,	is	veel	informatie	over	de	wijze	
van	 funderen,	 de	 opbouw	 en	 de	 indeling	 van	 dit	 huis	 verkregen.	 Het	 zou	 kunnen	 dat	 het	

216 	116-M01
217 	96-N01.	Zie:	werkput	2,	profiel	3,	laag	22.

Afb 4.60 Loden onderdeel van een houten messchede, 1400-1500.

Afb 4.61 Twee kralen van git, vermoedelijk van een rozenkrans, 1400-1500.
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huis	 in	 de	 oudste	 fase	 eenvoudige	 poeren	
van	 stukken	 hout	 had.	 Op	 historische	
gronden	 is	 een	 datering	 in	 of	 kort	 na	
1388	 te	 beargumenteren.	 De	 aanleg	 van	
de	 inlaagdijk	 (Italiaanse	 Zeedijk)	 maakte	
ophoging	van	de	percelen	noodzakelijk.
De	zijgevels	van	het	huis	hadden	vervolgens	
een	 bakstenen	 voeting	 waarop	 de	 stijlen	
waren	 geplaatst.	 Het	 had	 een	 afmeting	
van	ongeveer	16	bij	4,2	meter.	De	oudste	
vondsten	 die	met	 dit	 huis	 kunnen	worden	
geassocieerd,	 dateren	 rond	 1400.	 De	
toegepaste	bakstenen	passen	goed	bij	deze	
datering:	een	baksteen	van	circa	22,5x11x5	
kwam	vanaf	tweede	helft	14de eeuw voor en 
was	in	de	15de	eeuw	standaard.	
Een	 volgende	 fase	 wordt	 gevormd	 door	
bakstenen	poeren	die	op	de	voeting	werden	
geplaatst.	Hoewel	het	formaat	van	de	in	de	
poeren	 toegepaste	 bakstenen	 identiek	 is	
aan	 die	 in	 de	 voeting,	 is	 geen	 sprake	 van	
gelijktijdigheid.	De	poeren	staken	namelijk	
buiten	de	voeting	uit	(met	daaronder	korte	
palen),	 wat	 op	 die	 manier	 niet	 zou	 zijn	
gedaan	als	de	voeting	en	poeren	gelijktijdig	waren	gemaakt.	
Bij	deze	fase	van	het	huis	zijn	er	aanwijzingen	dat	het	was	verdeeld	in	drie	ruimtes,	waarvan	
twee	verwarmd,	wat	zeker	niet	standaard	was	in	deze	tijd.	Waarschijnlijk	was	langs	de	twee	
achterste	kamers	een	gang	aan	de	westkant	aanwezig.	Het	zou	kunnen	dat	het	huis	in	deze	
tijd	al	in	gebruik	was	als	herberg,	al	dateren	de	oudste	historische	gegevens	over	de	herberg	
pas	uit	de	16de eeuw. 

Afb 4.62 Pasternostermaker (paternoster is 
benaming voor kraal van rozenkrans), tekening uit 
het ‘Hausbuch der Nürnberger Zwölfbruderstiftung’ 
voor 1414.
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4.3 Fase 3: 1500-1550

4.3.1 Nieuwendam 19
Dit perceel kende in de 16de	 eeuw	een	 opvallende	 indeling.	Het	 huis	 stond	niet	 direct	 aan	
de	Nieuwendam,	maar	op	een	afstand	van	ongeveer	16	meter	vanaf	de	rooilijn.	De	reden	is	
hoogstwaarschijnlijk	dat	aan	de	voorzijde	van	het	perceel	een	houttuin	lag.	Balken,	planken	en	
ander	bouwhout	werden	hier	opgeslagen.	Deze	werden	over	water	aangevoerd	en	de	houttuin	
lag	zo	dicht	mogelijk	bij	het	water.
Toch	zou	er	nog	een	andere	reden	kunnen	zijn	voor	de	opvallende	ligging	van	het	pand,	namelijk	
dat	deze	als	bakstenen	achterhuis	achter	het	houten	huis	is	gebouwd	en	dat	het	houten	huis	
vervolgens	 is	 afgebroken.	 De	 15de-eeuwse	 afvallaag	met	 pottenbakkersafval	 is	 echter	 niet	
alleen	op	het	onbebouwde	deel	van	het	perceel	aan	getroffen,	maar	ook	onder	de	fundering	
van	de	westelijke	zijgevel	van	het	bakstenen	huis.	Dat	wijst	erop	dat	het	perceel	toen	volledig	
braak	lag.	Maar	ook	daar	valt	wel	weer	wat	tegenin	te	brengen	want	deze	muur	lijkt	ergens	in	
de 16de	eeuw	vervangen	te	zijn	(zie	onder)	waardoor	grond	met	oud	pottenbakkersafval	onder	
de	muur	 terechtgekomen	kan	 zijn.	 Soms	 zijn	 er	 in	 de	 archeologie	meerdere	 interpretaties	
mogelijk.
Vooralsnog	gaan	we	er	 vanuit	 dat	 het	 bakstenen	huis	 als	woonhuis	 achter	 een	houttuin	 is	
gebouwd.	Wellicht	kan	toekomstig	archeologisch	onderzoek	op	dit	perceel	meer	duidelijkheid	
verschaffen.

Buitenmuren
De	voorgevel	(noordzijde)	was	steens	breed	en	opgebouwd	uit	 rode	bakstenen	(20,5x10x5	
cm	tot	21,5x10,5x5	cm)	met	kalkmortel	(S130,	afb	4.63).	De	bovenzijde	van	de	muur	bevond	
zich	op	-0,03	NAP;	tot	dat	niveau	is	de	muur	dus	afgebroken.	Zowel	de	west-	als	oosthoek	is	
gevonden	waardoor	we	de	breedte	van	het	huis	precies	weten:	4,50	meter.	Het	huis	besloeg	
dus	de	volledige	breedte	van	het	perceel.

Afb 4.63 Muur S130 van het gebouw op perceel Nieuwendam 19, 1500-1550. Rechts de doorgang in de 
muur, waarnaartoe het pad vanaf de Nieuwendam leidde.
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Ongeveer	midden	in	de	voorgevel	bevond	zich	een	deuropening,	die	te	herkennen	was	aan	
een	uitsparing	in	het	metselwerk.	De	onderzijde	van	die	uitsparing,	en	dus	ook	de	drempel,	
bevond	zich	op	-0,40	NAP.	Dit	was	dus	het	loopniveau	ten	tijde	van	de	bouw,	wat	goed	kan	
corresponderen	met	het	niveau	van	0	NAP	aan	de	straatkant	(afloop	van	40	cm).
Het	relatief	kleine	formaat	baksteen	doet	een	datering	vermoeden	in	de	16de	eeuw,	al	kan	niet	
worden	uitgesloten	dat	het	huis	nog	een	hogere	ouderdom	heeft.	In	een	overzichtsartikel	over	
bakstenen	uit	Amsterdam,	op	basis	van	archeologische	vondsten,	stellen	de	auteurs	dat	in	alle	
door	hen	onderscheiden	perioden	grote,	middelgrote	en	kleine	bakstenen	naast	elkaar	werden	
gebruikt.218	Voor	de	periode	1350-1500	noemen	zij	een	voorbeeld	van	de	toepassing	van	kleine	
bakstenen	(met	een	lengte	van	21	cm),	namelijk	een	huis	in	de	Kalverstraat	uit	de	late	15de 
eeuw. Een datering in de 15de	eeuw	is	dus	goed	mogelijk.	Dat	sluit	beter	aan	bij	de	datering	
van	het	pottenbakkersafval	(1425-1475).

Het	huis	kent	een	aantal	verbouwingsfasen.	De	westelijke	zijmuur	(S94)	is	op	zeker	moment	
vervangen	want	deze	was	opgebouwd	uit	rood/gele	(appelbloesem)	bakstenen	van	20x9,5x4,5	
cm en dateert uit de 16de	eeuw	(afb	4.64).	Langs	deze	muur	 is	een	klein	gat	gegraven	om	
de	diepte	van	de	 fundering	en	de	bodemopbouw	te	bekijken.	De	zijmuur	kende	één	brede	
versnijding	en	de	onderzijde	van	de	muur	bevond	zich	op	-0,89	NAP.	Er	resteerde	dus	nog	
ongeveer	90	cm	van	het	muurwerk.	Ook	de	muur	tussen	deze	zijmuur	en	de	deuropening	is	
vervangen	door	een	nieuw	stuk	metselwerk	(S96),	waarbij	oude	bakstenen	(21x11x4,5	cm)	
zijn	gebruikt.

218 	Gawronski	&	Veerkamp	2004.

Afb 4.64 In de noordwesthoek van het gebouw is een klein stuk verdiept. In het profiel zijn verschillende 
vloerniveau’s herkenbaar.
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Hierbij	 is	 keramiek	 gevonden	 die	 dateert	
uit	 (de	 eerste	 helft	 van)	 de	 16de	 eeuw,	
wat	 bevestigt	 dat	 het	 huis	 een	 hogere	
ouderdom	 heeft.219	 Een	 van	 de	 vondsten	
is	een	kleine	grape	(r-gra-29;	afb	4.65).220 
Muur	S94	is	voor	een	klein	deel	verwijderd	
en	direct	hieronder	lag	afval	dat	wat	betreft	
samenstelling	en	datering	volledig	aansluit	
bij	het	pottenbakkersafval	uit	de	15de eeuw 
en	daar	wordt	besproken.221	Deze	vondsten	
maken	duidelijk	dat	het	huis	in	ieder	geval	
na	1450	is	gebouwd.
Een	bijzondere	vondst	binnen	dit	pand	is	een	
fraai	muntgewicht	die	bestemd	was	voor	het	
wegen	van	een	halve	Bourgondische	gulden,	
zoals	die	in	1489	geslagen	was	onder	Filips	
de	 Schone	 (afb	 4.66).222	 Op	 de	 voorzijde	
staat	Sint	Andreas	met	een	schuin	kruis	en	
de	letters	SA	en	op	de	keerzijde	staat	een	
handje,	het	symbool	van	de	stad	Antwerpen,	
met	 de	 initialen	 BF.	 Het	 muntgewicht	 is	
gemaakt	 door	 Bernaert	 Foncq,	 een	 naam	
die	van	vader	op	zoon	overging,	en	dateert	
uit de 16de eeuw.

Vloeren
In	 de	 noordwesthoek	 zijn	 meerdere	 vloeren	 boven	 elkaar	 geconstateerd.	 De	 oudste	 vloer	
was	herkenbaar	als	een	vette	lichtgrijze	kleilaag	(7	cm	dik)	op	-0,53	NAP.	Hieronder	begon	
een	dik	ophogingspakket	van	vette	bruingrijze	klei	met	donkerbruine	organische	brokken,	die	
hoogstwaarschijnlijk	correspondeert	met	de	eerder	beschreven	‘plaggenlaag’.	
Daarna	 is	opgehoogd	met	bruine	organische	klei	en	 is	een	vlijlaag	van	schelpgruis	 tot	een	
niveau	van	-0,32	NAP	opgebracht.	Hierop	heeft	de	tweede	vloer	gelegen.
Vervolgens	is	opgehoogd	met	geel	zand	en	daarop	lag	een	restant	van	een	vloer	van	brokken	
plavuizen	(dikte	3	tot	3,55	cm)	en	bakstenen	op	-0,12	NAP	(S104).	
Ook	de	deuropening	is	mee	opgehoogd.	Op	een	niveau	van	0	NAP	lag	een	houten	drempel,	
een	eikenhouten	plank	van	10	cm	dik,	met	daarnaast	een	rand	met	plavuizen	(S102).223	Dit	is	
waarschijnlijk	een	restant	van	een	vierde	vloer,	die	dus	ruim	50	cm	hoger	lag	dan	de	oudste	
vloer.	De	plavuizen	hadden	afmetingen	van	15x15x4	cm	en	14x14x3	cm	en	dateren	uit	de	
16de	eeuw.	Het	is	goed	mogelijk	dat	de	plavuizen	oorspronkelijk	in	een	van	de	oudere	vloeren	
hebben	gelegen	en	dat	deze	in	de	jongere	vloeren	zijn	hergebruikt.

219 V102
220 121-C01.	Deze	is	gevonden	op	de	stortgrond	waardoor	de	precieze	context	niet	duidelijk	is.
221 V119,	zie	ook:	V103
222 86-M01
223 Hierop	lag	zand	waaruit	een	scherf	van	een	klein	bord,	model	r-bor-18,	komt	(V108).	Deze	dateert	

rond	1525-1575.

Afb 4.65 Kleine grape van roodbakkend aardewerk, 
1550-1600.

Afb 4.66 Muntgewicht voor het wegen van een halve 
Bourgondische gulden, gemaakt in Antwerpen, 1500-
1600.
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Pad
In	fase	2	bestond	reeds	een	verhard	pad	vanaf	de	Nieuwendam	midden	op	het	perceel.	Dit	
pad	bleef	lange	tijd	bestaan	en	is	diverse	malen	opgehoogd.	Op	een	diepte	van	-0,06	tot	-0,15	
NAP	waren	aan	weerszijden	van	het	pad	verticale	planken	van	naaldhout	aanwezig	(S132,	afb	
4.67).	De	onderlinge	afstand	was	1,10	meter,	wat	dus	ook	de	breedte	van	het	pad	was.	Tussen	
de	planken	was	een	laagje	met	baksteengruis	en	daarop	een	laagje	schelpgruis	aanwezig.	
Op	ongeveer	dezelfde	diepte	zijn	ook	twee	rijen	met	bakstenen	op	hun	kant	waargenomen,	die	
een	andere	fase	van	het	pad	vormden.	Deze	lagen	op	een	onderlinge	afstand	van	0,90	meter	
en	ertussen	lag	lichtgrijs	zand.
Aan	weerszijden	 van	dit	 pad	was	 een	 afvallaag	 aanwezig	 (S133),	 die	 organisch	materiaal,	
steenkoolgruis,	mosselschelpen,	dierlijk	botmateriaal,	puin	en	keramiek	bevatte.	Deze	 laag	
werd	afgedekt	door	het	schelpgruis	van	de	laatste	fase	van	het	pad.	Uit	de	afvallaag	zijn	scherven	
keramiek	verzameld	die	dateren	uit	de	eerste	helft	van	de	16de eeuw.224 Hieronder bevinden 
zich	scherven	van	bakpannen,	borden,	grapen	en	koppen	van	roodbakkend	aardewerk	en	een	
kan	van	steengoed.	Opvallend	is	de	aanwezigheid	van	twee	grapen	met	hengsel	in	plaats	van	
oren.225	Op	een	iets	hoger	niveau	is	materiaal	verzameld	uit	de	periode	1525-1575.226

Het	pad	bleef	ook	tijdens	fase	4	bestaan.	Op	een	hoger	niveau	(ca	+0,08	NAP)	waren	opnieuw	
twee	rijen	met	bakstenen	op	hun	kant	aanwezig	(S124	/	S125).	Het	betrof	hier	gele	bakstenen	
(20x9,5x4,5	cm)	en	de	onderlinge	afstand	was	ruim	0,90	meter.	Daartussen	lag	schelpgruis	
en	een	restant	van	een	bestrating	met	liggende	gele	bakstenen.	Ook	zijn	bij	de	aanleg	veel	

224 	V174
225 	Zie	ook:	V99.	Waarschijnlijk	is	dit	dezelfde	laag.
226 	V172

Afb 4.67 Overzicht van het zuidelijk deel van perceel Nieuwendam 19, kijkend richting de Nieuwendam. 
Het pad met schelpgruis tekent zich duidelijk af tegen de donkere organische ophogingslaag. Langs het 
pad zijn planken aanwezig.
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keitjes	gezien.	Tevens	waren	als	begrenzing	van	het	pad	meerdere	liggende	planken	van	zowel	
eikenhout	als	naaldhout	aanwezig	(S126	/	S127,	afb	4.68).	Ook	naast	dit	pad	lag	overigens	
veel	 schelpgruis	 (2	 tot	5	 cm	dik).	Een	van	de	planken	 (grove	den)	 is	dendrochronologisch	
onderzocht,	maar	dit	onderzoek	heeft	geen	datering	opgeleverd.227

In	dit	laatste	vlak	zijn	scherven	gevonden	van	een	bakpan,	een	bord,	een	grape,	een	pispot	
en	een	kaasvorm	van	roodbakkend	aardewerk	en	een	bakpan	en	een	grape	van	witbakkend	
aardewerk.228	Deze	scherven	 laten	zich	plaatsen	 tussen	1550	en	1610,	dus	ook	nog	 in	het	
begin	van	de	17de	eeuw.	De	datering	van	1610	is	met	zekerheid	de	sluitdatum	aangezien	toen	
een	nieuw	pand	werd	gebouwd.	Het	meest	opmerkelijke	voorwerp	is	de	kaasvorm	(r-vor-6),	
een	voorwerp	dat	in	veel	huishoudens	op	zowel	het	platteland	als	in	de	stad	aanwezig	was	en	
gebruikt	werd	om	kaas	te	maken.

227  M41
228 	V45,	V168,	V169

Afb 4.68 Loopniveau van schelpgruis met in het midden het pad, begrensd door planken en bakstenen.

Afb 4.69 Onder de oostmuur van het huis uit 1610 zijn verschillende fasen van een erfgrens langs de 
(Hulleman)steeg aanwezig. In de steeg was onder andere een goot gemaakt van bakstenen uit een 
pottenbakkersoven.
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Erfscheidingen
Op	de	oostelijke	perceelsgrens	waren	meerdere	erfscheidingen	langs	de	steeg	aanwezig	(afb	
4.69).	Op	een	diepte	van	-0,34	NAP	bevond	zich	een	goot,	die	was	gemaakt	van	 liggende	
rode	bakstenen	(20,5x10x4	cm)	met	daarop	als	rand	brokken	bakstenen	(S141).	Bijzonder	
is	dat	die	brokken	van	bakstenen	duidelijk	uit	een	pottenbakkersoven	afkomstig	zijn	en	dus	
zonder	meer	kunnen	worden	gerelateerd	aan	de	pottenbakkerij	op	perceel	Nieuwendam	19,	
waartoe	de	steeg	in	deze	tijd	ook	behoorde.	Het	niveau	van	-0,34	NAP	komt	overeen	met	het	
vloerniveau in het 15de-eeuwse	houten	huis	(fase	2),	dus	het	zou	kunnen	dat	de	goot	uit	die	
tijd	dateert.	Deze	goot	is	uitsluitend	in	een	profielstaat	gedocumenteerd	en	een	selectie	van	
de	bakstenen	 is	meegenomen.	Bovenop	de	goot	 lag	veel	pottenbakkersafval,	dat	hieronder	
wordt	besproken.

Op	een	diepte	van	-0,17	NAP	waren	twee	lagen	van	gele	bakstenen	en	rood/gele	bakstenen	
aanwezig	(S140),	vermoedelijk	de	fundering	van	een	houten	schutting.	Hierop	was	een	dunne	
ophogingslaag	van	grijs	zand	met	mortel	en	puin	aanwezig.
Daar	weer	boven	bevond	zich	een	tweede	bakstenen	fundering	van	drie	lagen	rode	en	rood/
gele	bakstenen	(20x9x4,5	cm	en	19x9x4	cm;	S135).	De	bovenzijde	hiervan	lag	op	+0,07	NAP.	
Ook	hier	hebben	we	te	maken	met	een	bakstenen	fundering	van	een	houten	schutting.
Pal	hiernaast	was	op	dezelfde	diepte	een	verticaal	 in	de	bodem	geplaatste	plank	aanwezig	
(S129),	die	aansloot	op	de	noordoosthoek	van	het	bakstenen	huis.	Naar	we	mogen	aannemen	
was	dit	het	restant	van	een	houten	schutting.	Rond	deze	plank	was	veel	pottenbakkersafval	
gestort.

Afb 4.70 Skelet van een hond (juveniel), 1550-1600.
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Afvalkuil
Op	 het	 perceel	 was	 één	 afvalkuil	 (S131)	 aanwezig.	 Deze	 had	 een	 diameter	 van	 ongeveer	
1,50	meter	 en	opvallend	 is	 dat	deze	midden	 in	het	pad	was	gegraven.	Uit	 deze	kuil	 komt	
veel	 pottenbakkersafval,	 dat	 apart	wordt	 besproken.	De	 kuil	 is	 kennelijk	 gegraven	 op	 een	
moment	dat	het	pad	niet	 in	gebruik	was	en	er	zal	dus	een	samenhang	met	een	ophoging,	
vernieuwing van het pad en mogelijk een 
verbouw	 van	 het	 huis	 zijn.	 De	 vondsten	
dateren	 tussen	 1525	 en	 1575.	 Uit	 de	 kuil	
komt verder een kleine duig van een lage 
kuip	 (hoogte	 7	 cm)	met	 kramgaatjes	 van	
een	reparatie	langs	de	rand.229 Opmerkelijk 
zijn	drie	geitenhoorns.	Tot	slot	is	een	dikke	
plank	 van	 eikenhout	 (69	 bij	 28	 cm,	 6	 cm	
dik)	 uit	 de	 kuil	 op	het	 depot	 bekeken.	De	
oorspronkelijke	 functie	 van	 deze	 plank	 is	
onduidelijk;	 er	 zijn	 geen	duidelijke	 sporen	
op	aanwezig.230	Een	monster	uit	deze	plank	
is	dendrochronologisch	onderzocht	en	deze	
plank	blijkt	 afkomstig	 uit	 een	boom	die	 is	
gekapt	in	de	herfst/winter	van	1581/1582.231 
De	 boom	 groeide	 in	 het	 noordwesten	 van	
Duitsland.	 Uit	 deze	 datering	 blijkt	 dat	 de	
kuil	met	zekerheid	na	1581	is	gegraven	en	
dat	 dus	 ook	 het	 pottenbakkersafval	 met	
zekerheid	iets	later	dan	1575	kan	worden	geplaatst.
Op	 een	 kleine	 afstand	 hiervan	 verwijderd	 lag	 ook	 nog	 een	
hond	begraven	(S134,	afb	4.70).232

Pottenbakkersafval
Verspreid	 over	 diverse	 vondstnummers	 van	 dit	 perceel	 is	
pottenbakkersafval	uit	de	16de	eeuw	verzameld.	Een	indicator	
dat	we	 echt	met	 een	 stort	 van	 een	 pottenbakker	 te	maken	
hebben	 en	 niet	 met	 toevallig	 verspreide	 vondsten	 vormen	
bakstenen	 en	 dakpannen	 die	 in	 de	 oven	 zijn	 gebruikt.	
Op	 basis	 van	 de	 aanwezigheid	 van	 deze	 bakstenen	 en	
dakpannen	 zijn	 de	 volgende	 vondstnummers	 geselecteerd	
als	 pottenbakkersstort:	 V122,	 V171,	 V173,	 V175,	 V181,	
V182,	V191,	V192	en	V193.	Verreweg	het	meeste	materiaal	
is	 gevonden	 langs	 de	 perceelscheiding	 aan	 de	 oostzijde.	
Daarnaast	komt	pottenbakkersafval	uit	een	afvalkuil	(S131).	
Tevens	 zijn	 de	 bakstenen	 die	 zijn	 hergebruikt	 als	 een	 goot	

229 	V175
230 	V175
231 	V175.	Van	Daalen	2021.
232 	V179

Afb 4.71 Miniatuurbord van tin/lood, kinderspeelgoed, 
1500-1600.

Afb 4.72 Deel van het ijzeren blad van een schep, 1500-1600.
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langs	de	steeg	tussen	Nieuwendam	18	en	19	(later	de	Hullemansteeg)	hiertoe	gerekend.	
Net	 als	 de	 15de-eeuwse	 afvallaag	 bevat	 deze	 stort	 brokken	 van	 bakstenen	 en	 plavuizen,	
waarvan	de	meeste	overdropen	zijn	met	glazuur.	Groot	verschil	met	de	15de-eeuwse	stort	is	
dat	in	deze	16de-eeuwse	stort	ook	veel	fragmenten	van	Oud	Hollandse	pannen	(zogenoemde	
golfpannen)	aanwezig	zijn.
Naast	pottenbakkersafval	is	ook	huishoudelijk	afval	op	het	perceel	gestort.	Een	van	de	vondsten	
hieruit	is	een	speelgoedbordje	van	tin/lood	met	een	geometrische	versiering	(afb	4.71).233 Een 
ander	voorwerp	is	een	deel	van	een	ijzeren	blad	van	een	schep	(afb	4.72).234

Woningen	in	de	Hullemansteeg
Uit het kohier van de 10de	penning	uit	1561	blijkt	dat	achter	het	huis	twee	woningen	stonden,	
die	Barent	Claisz	verhuurde	aan	Aeltgen	de	Vriese	en	Geert	de	Vriese.	De	funderingen	van	
deze	huizen	bevinden	zich	waarschijnlijk	op	het	achterterrein	op	een	dieper	niveau	dan	tot	
waar	is	gesaneerd.

4.3.2 Nieuwendam 20
Een	opvallend	resultaat	van	de	opgraving	is	dat	op	perceel	Nieuwendam	20	in	de	16de eeuw een 
zeer	lang	huis	met	bakstenen	fundering	stond.	Op	een	afstand	van	meer	dan	20	meter	uit	de	
rooilijn	werden	nog	sporen	van	dit	huis	aangetroffen.	Dit	werd	voorafgaand	aan	de	opgraving	
zeker	niet	verwacht	en	het	opgraven	en	documenteren	van	dit	huis	vergde	dan	ook	veel	meer	
tijd	dan	voorzien.	Uit	de	historische	gegevens	blijkt	dat	dit	huis	de	herberg	Het	Paradijs	was.

233 	173-M01
234 	V175

Afb 4.73 Overzicht van het noordelijk deel van perceel Nieuwendam 20 met muur S77, 1500-1550.
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4.3.2.1 Fase 1
Buitenmuren
De	 oostelijke	 zijmuur	 (S77)	 van	 het	 huis	 is	 over	 grote	 lengte	 gedocumenteerd.	 Vanaf	 de	
rooilijn	kon	de	muur	over	een	 lengte	van	21	meter	worden	gevolgd,	wat	 tevens	de	 lengte	
van	 het	 gebouw	 was	 (afb	 4.73-4.76).	 Deze	 muur	 was	 bovenop	 de	 oude	 poeren	 van	 het	
huis	uit	fase	2	gebouwd.	Voorafgaand	aan	de	bouw	is	slechts	een	dunne	laag	lichtgrijs	zand	
aangebracht	als	egalisatielaag.	De	muur	is	zowel	in	het	opgravingsvlak	als	in	aanzicht	(profiel	
4)	gedocumenteerd.	Direct	onder	de	muur	 is	een	deel	van	een	 ijzeren	blad	van	een	schep	
gevonden,	die	mogelijk	bij	de	bouw	is	gebruikt	(afb	4.77).235

235 	98-M01

Afb 4.74 Op de oude muur met poeren is een nieuwe muur S77 gebouwd, 1500-1550.

Afb 4.75 Vrijleggen van de funderingen aan de oostkant van het perceel.
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De	 muur	 was	 opgebouwd	 uit	 maximaal	
zes	 steenlagen	 met	 veel	 kalkmortel.	 De	
stenen	waren	dus	niet	los	gestapeld,	maar	
gemetseld.	 In	 het	 aanzicht	 is	 duidelijk	 te	
zien	dat	er	een	hoogteverschil	was	 tussen	
de	noordzijde	(straatkant)	en	zuidzijde	van	
het	spoor:	de	onderkant	bevond	zich	aan	de	
straatkant	 op	 0	 NAP,	 terwijl	 deze	 zich	 ter	
hoogte	 van	 de	 achtergevel	 op	 -0,70	 NAP	
bevond.	Het	hoogteverschil	was	dus	wel	70	
cm	en	ook	de	vloer	in	het	gebouw	zal	naar	
achteren	toe	zijn	afgelopen.
De	muur	was	steens	breed	en	kende	slechts	
één	 kleine	 versnijding.	 Dat	 duidt	 erop	 dat	
geen	sprake	was	van	een	volledig	bakstenen	muur,	maar	dat	op	de	muur	een	houten	balk	
lag	waarop	 de	 stijlen	waren	 geplaatst.	 Het	 zou	 kunnen	 dat	 halfsteens	 dikke	 zijmuren	 zijn	
opgetrokken.	Dit	zien	we	vaker	in	Hoorn.
Het	grote	formaat	van	de	gebruikte	bakstenen	is	opvallend.	Drie	van	deze	stenen	zijn	als	vondst	
meegenomen	en	deze	hebben	formaten	van	27x13x5,5	cm	en	25,5x12,5x5,5	en	25,5x12x6	
cm.236	Tijdens	de	opgraving	zijn	baksteenmaten	van	26x12,5x6	cm	en	26x13x6	cm	genoteerd.	
Gemiddeld	hadden	de	stenen	dus	een	lengte	van	26	cm,	een	breedte	van	12,5	en	een	dikte	
van	5,5	tot	6	cm.	Dit	formaat	baksteen	kennen	we	tot	nu	toe	niet	in	Hoorn	in	de	15de en 16de 
eeuw.	 Rond	 1300	 hadden	 de	 hier	 gebruikte	 bakstenen	 een	 formaat	 van	 30/28x15/14x7/6	

236 	V72	en	V97

Afb 4.76 Onderin muur S77 met daarnaast (rechts) een houtconstructie met onduidelijke functie. Bovenin 
muur S77.

Afb 4.77 IJzeren schepblad, gevonden onder muur 
S77.
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cm. Eind 14de	eeuw	was	het	baksteenformaat	afgenomen	 tot	23/22x11,5/11x5,5/5	cm.	De	
hier	toegepaste	bakstenen	zitten	wat	betreft	formaat	daar	tussenin	en	zouden	we	dan	ergens	
rond	1350	moeten	plaatsen.	Dat	houdt	in	dat	ze	zijn	hergebruikt,	wat	overigens	ook	blijkt	uit	
de	vele	brokken	(halve)	bakstenen	die	in	de	muur	zijn	geconstateerd.	Niet	geheel	uitgesloten	
is	 dat	 bij	 de	 bouw	 van	 het	 huis	 toch	 nieuw	 gebakken	 stenen	 zijn	 gebruikt,	 ondanks	 het	
ongebruikelijke	grote	formaat.	In	een	artikel	over	bakstenen	uit	Amsterdam	wordt	gesteld	dat	
de	grootste	bakstenen	in	de	periode	1300-1500	een	lengte	van	27	cm	hadden	en	in	de	periode	
1500-1600	een	 lengte	van	25	cm	hadden.	Het	grootste	 formaat	baksteen	 is	 in	Amsterdam	
uitsluitend	aangetroffen	in	bijzondere	of	grote	gebouwen,	zoals	een	kapel	van	een	klooster	of	
gasthuisgebouw.	In	Hoorn	hebben	we	te	maken	met	een	herberg	en	het	zou	kunnen	dat	voor	
dit	relatief	lange	en	grote	gebouw	grote	bakstenen	zijn	gebruikt.	Een	datering	aan	dit	gebouw	
toekennen	op	basis	van	deze	bakstenen	is	dus	lastig.	Op	basis	van	de	gegevens	uit	Amsterdam	
is	een	datering	rond	1500	zeker	mogelijk	en	lijkt	een	latere	datering	niet	aannemelijk.

De	fundering	van	de	achtergevel	van	het	gebouw	was	nagenoeg	volledig	weggebroken,	wat	
waarschijnlijk	 komt	 door	 een	 latere	waterkelder	 op	 die	 plek.	 In	 de	westelijke	 zijwand	 van	
de	 opgravingput	 is	 een	 klein	 stukje	 van	 een	 halfsteens	muur	 (S80)	waargenomen,	 die	 de	
fundering	voor	een	houten	achtergevel	heeft	gevormd.	De	funderingen	van	de	voorgevel	en	de	
westelijke	zijgevel	zijn	niet	opgegraven,	wederom	vanwege	de	afstand	die	aangehouden	moest	
worden	tot	de	huidige	stoep	en	het	bestaande	buurpand.

Onder	de	muur	zijn	enkele	stukken	hout	aangetroffen,	die	als	extra	versteviging	tijdens	de	
bouw	 kunnen	 zijn	 neergelegd	 of	 resten	 van	 de	 fundering	 van	 de	 voorganger	 waren.	 Een	
monster	uit	een	van	de	stukken	eikenhout	is	dendrochronologisch	onderzocht.237	Dit	monster	
heeft	een	kapjaar	tussen	1384	en	1403	opgeleverd.238	Dit	stuk	hout	is	bij	de	voorgaande	fase	
reeds	genoemd,	waarbij	 is	aangegeven	dat	het	mogelijk	een	stuk	hergebruikt	scheepshout	
betreft.

Voor	de	datering	is	nog	van	belang	om	te	noemen	dat	direct	ten	oosten	van	muur	S77	veel	afval	
is	aangetroffen,	dat	hier	tijdens	de	bestaansfase	van	deze	muur	is	gestort.239	Dit	afval	hoort	
bij	een	afvallaag	op	perceel	nr	19	(S133).	
De	 vondsten	 dateren	 in	 hoofdzaak	 uit	 de	
eerste	 helft	 van	 de	 16de eeuw en worden 
besproken	bij	 het	pottenbakkersafval.	Ook	
bij	 verwijderen	van	muur	S77	 is	 keramiek	
verzameld,	maar	 van	 die	 vondsten	 is	 niet	
zeker	 te	 zeggen	 of	 ze	 onder	 of	 naast	 de	
muur vandaan komen.240	Ook	deze	scherven	
dateren	 in	 hoofdzaak	 uit	 de	 eerste	 helft	
van de 16de	eeuw.	Een	van	de	vondsten	 is	
een kop van roodbakkend aardewerk met 
een	geknepen	standring,	een	kenmerk	dat	
typisch	 voor	 de	 vroegste	 koppen	 van	 dit	

237 	M15.	Tussen	het	hout	en	de	fundering	zat	een	laagje	grond.
238  Van Daalen 2021.
239  V99 en V122 en V146
240  V124

Afb 4.78 Kop van roodbakkend aardewerk, 1500-
1550.
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type	 rond	 1500	 is	 (afb	 4.78).241	 Tot	 slot	
kan nog worden vermeld dat direct onder 
muur	S77	een	daktegel	(breedte	16,5	cm)	
is	 aangetroffen.242	 Daktegels	 zijn	 typisch	
voor de 15de	 eeuw	en	werden	vanaf	begin	
16de	 eeuw	 snel	 verdrongen	 door	 de	 Oud	
Hollandse	pan	(ook	wel	golfpan	genoemd).

Binnenmuur
Op	 een	 afstand	 van	 15	 meter	 uit	 de	
voorgevel	 had	 het	 pand	 een	 binnenmuur,	
die	 zwaar	 was	 gefundeerd.	 Opvallend	 is	
dat	 deze	muur	 op	 exact	 dezelfde	 plek	 lag	
als	de	achtergevel	van	het	huis	van	fase	2.	
Dat	 is	uiteraard	geen	toeval	en	we	mogen	
hieruit	 concluderen	dat	het	houtskelet	van	
het	oude	pand	is	blijven	staan	en	dat	men	
deze	op	een	hoger	niveau	heeft	gebracht	en	
voorzien	 heeft	 van	 een	 nieuwe	 fundering.	
Het	pand	werd	aan	de	achterzijde	verlengd	
en	tussen	beide	bouwdelen	plaatste	men	de	
bakstenen	binnenmuur.	
De	 fundering	 bestond	 uit	 twee	 lagen	 met	
houten	 onderdelen	 (S120,	 afb	 4.79).	 De	
onderste	 laag	 bestond	 uit	 zeven	 stammetjes	 (diameter	 7	 tot	 10	 cm)	 in	 de	 lengterichting	
van	de	muur.	Daarop	lagen	stammetjes	dwars	onder	de	muur,	meerdere	korte	eiken	balken	
en	eikenhouten	blokken.	De	stammetjes	waren	van	loofhout243	en	hadden	deels	nog	schors	
en	 de	 bomen	waaruit	 ze	 komen,	 zullen	 direct	 voorafgaand	 aan	 de	 bouw	 zijn	 gekapt.	 Van	
zes	 stammetjes	 is	 de	houtsoort	 bepaald	 en	 in	 alle	 gevallen	gaat	het	 om	elzenhout.244 Vier 
eikenhouten	balkjes	zijn	meegenomen	voor	houtonderzoek.	Ze	vertonen	alle	vier	kenmerken	
van	secundair	gebruik,	zoals	 inkepingen	en	houten	pennen.	Een	deel	 lijkt	afkomstig	uit	het	
houtskelet	van	een	gebouw	(afb	4.80),	andere	stukken	zijn	mogelijk	scheepshout.	Eén	monster	
dat	mogelijk	een	stuk	scheepshout	betreft	is	dendrochronologisch	onderzocht	en	komt	uit	op	
een	kapjaar	tussen	1369	en	1385.245	Dat	is	beduidend	ouder	dan	het	veronderstelde	bouwjaar	
van	het	huis.	Het	eikenhout	is	afkomstig	uit	Polen.
Van	de	muur	resteerde	slechts	een	klein	stukje	metselwerk	(S110),	dat	twee	stenen	breed	was,	
en	verder	een	uitbraakspoor.	De	toegepaste	bakstenen	waren	identiek	aan	die	van	de	zijmuur,	
zodat	we	een	zelfde	moment	van	bouw	mogen	veronderstellen.	Op	de	houten	fundering	en	
onder	de	onderste	laag	bakstenen	was	lichtgrijs	zand	aanwezig,	net	zoals	bij	de	zijmuur.
Uit	de	zware	houten	fundering	mogen	we	afleiden	dat	deze	muur	volledig	van	baksteen	was	
opgetrokken,	in	tegenstelling	tot	de	buitengevels	van	het	pand	die	van	hout	waren.	Dit	houdt	
in	dat	we	te	maken	hebben	met	een	brandmuur:	een	muur	die	het	voorhuis	en	het	achterhuis	
scheidde	 met	 aan	 weerszijden	 een	 stookplaats.	 Een	 houten	 huis	 met	 brandmuur	 is	 een	

241 	124-C01
242  V145
243 	M27
244 	M27.	Van	Daalen	2021.
245  M29. Van Daalen 2021.

Afb 4.79 Houten fundering S120 van binnenmuur 
S110, 1500-1550.
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tussenstadium	tussen	een	houten	huis	en	een	volledig	bakstenen	huis.	Niet	eerder	is	in	Hoorn	
een	dergelijk	huis	opgegraven.

Haardplaats
Ten	 noorden	 van	 de	 brandmuur	 was	 een	
haardplaats	 aanwezig,	 wat	 blijkt	 uit	 de	
aanwezigheid	 van	 een	 aspot	 (S106,	 afb	
4.81).246	 Deze	 bevond	 zich	 pal	 tegen	 de	
brandmuur,	dus	in	of	naast	de	haardplaats.	
Bij	 opgraven	 van	 de	 aspot	 zijn	 scherven	
uit	 de	 eerste	 helft	 van	 de	 16de eeuw 
verzameld.247

Op	 een	 iets	 hoger	 niveau	 lag	 een	 vloer	
(S101)	van	grote	ongeglazuurde	plavuizen	
(21/20x21/20x3,5	 cm)	 en	 gele	 bakstenen	
(19x8,5x3,5	 cm)	 (afb	 4.82).	 De	 plavuizen	
dateren uit de 15de	eeuw	en	zijn	waarschijnlijk	
hergebruikt van een oudere vloer. Vrijwel 
alle	 plavuizen	 en	 stenen	 waren	 gebroken	
en	 ze	 vertoonden	 deels	 roetaanslag.	 We	
hebben	dus	te	maken	met	een	haardplaats,	die	gedurende	enige	tijd	intensief	is	gebruikt.	Deze	
bevond	zich	op	een	niveau	van	0	tot	-0,15	NAP.	De	stenen	waren	gelegd	op	een	dun	laagje	
schelpgruis	met	daaronder	grijs	zand.

246 	115-C01
247  V115

Afb 4.80 Detailfoto’s van een eikenhouten balkje uit fundering S120. Het betreft secundair gebruikt 
constructiehout.

Afb 4.81 Aspot van grijsbakkend aardewerk, 1500-
1550.
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Direct	 op	 deze	 haardplaats	 zijn	 scherven	 keramiek	 uit	 de	 eerste	 helft	 van	 de	 16de eeuw 
gevonden.248	Kenmerkende	vormen	zijn	een	bakpan	met	omgeslagen	rand	(r-bak-1),	een	bord	
versierd	met	slibboogjes	(r-bor-1),	een	test	(waarschijnlijk	r-tes-18)	en	een	kop	(waarschijnlijk	
r-kop-2	of	r-kom-35).	Verder	is	een	klein	spinlood	aanwezig,	met	een	model	dat	typisch	voor	
de 16de	eeuw	is.249

Keuken
Tijdens	de	opgraving	deed	zich	een	stratigrafisch	probleem	voor	dat	zich	niet	liet	oplossen	en	
waar	we	bij	de	uitwerking	opnieuw	tegenaan	lopen.	Op	een	afstand	van	ongeveer	1,20	meter	
ten	zuiden	van	de	brandmuur	was	een	tweede	bakstenen	fundering	aanwezig	(S105,	afb	4.83),	
die	werd	afgedekt	door	vloeren	die	bij	de	brandmuur	horen.	Deze	tweede	fundering	zou	dus	
ouder	moeten	 zijn,	maar	 laat	 zich	 op	 basis	 van	de	 toegepaste	 bakstenen	 in	 de	16de eeuw 
plaatsen	en	kan	dus	niet	bij	het	huis	van	fase	2	hebben	behoord.	
De	fundering	had	een	lengte	van	1,50	meter	en	was	anderhalf	steens	breed	met	een	versnijding	
aan	een	zijde.	Het	spoor	bestond	uit	maximaal	drie	lagen	rode	bakstenen	(19,5x9,5x5	cm),	
waarbij	opvalt	dat	vooral	brokken	van	bakstenen	aanwezig	waren.	Dat	duidt	vaak	op	hergebruik	
of	 wellicht	 gebruik	 van	 een	 restpartij	 van	 een	 van	 de	 bouwmaterialenhandelaren	 aan	 de	
Nieuwendam.	De	fundering	was	ongeveer	20	cm	verzakt	richting	het	oosten:	de	onderzijde	liep	
af	van	-0,28	tot	-0,47	NAP.	De	fundering	heeft	niet	doorgelopen	richting	de	zijgevels	want	er	
was	geen	uitbraakspoor	aanwezig	en	de	fundering	was	ook	in	het	profiel	niet	te	zien.	Op	basis	
van	de	toegepaste	bakstenen	kunnen	we	het	spoor	plaatsen	in	de	16de eeuw. 

248  V105
249  V105

Afb 4.82 Links vloer S101, gemaakt van ongeglazuurde plavuizen en bakstenen. In deze vloer bevindt 
zich een haardplaats, zoals is te zien aan de beroete en stuk gestookte plavuizen. Rechts ligt vloer S103, 
gemaakt van geglazuurde plavuizen. De vloeren liggen aan weerszijden van de weggebroken binnenmuur 
S110.
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In	het	 licht	van	de	historische	gegevens	 is	
het aannemelijk dat de achterkamer van 
het	 lange	pand	 in	 gebruik	was	als	 keuken	
van de herberg en hier mogen we dan ook 
een	 grote	 haardplaats	 vermoeden,	 waarin	
ruimte	was	voor	potten	boven	een	vuur	en	
een	 braadspit.	 Een	 grote	 schoorsteenkap	
was	hier	dus	nodig.	
Mogelijk	hangt	de	fundering,	die	overigens	
ook	 te	 eenvoudig	 lijkt	 te	 zijn	 uitgevoerd	
voor	een	schoorsteenfundering,	samen	met	
een	constructie	voor	een	grote	haardplaats	
ter	 ondersteuning	 van	 de	 schoorsteenkap	
en	 als	 begrenzing	 van	 de	 stookvloer.	 Het	
zou	 ook	 nog	 kunnen	 dat	 hier	 een	 oven	
heeft	 gestaan,	maar	 een	 ovenvloer	 is	 niet	
aanmgetroffen.
De	excentrische	positie	 van	de	 constructie	
laat	 zich	 verklaren	 door	 de	 aanwezigheid	
van	 een	 inpandige	 gang	 aan	 de	 westkant	
van	 het	 gebouw,	 waarvan	 sporen	 in	 het	
profiel	zijn	te	zien.
Pal	naast	fundering	S105	bevonden	zich	in	
het	 opgravingsvlak	 meerdere	 planken	 en	
een	deel	van	een	tondeksel	(S108),	die	hier	waarschijnlijk	tijdens	een	ophoging	van	de	vloer	
als	afgedankt	bouwmateriaal	zijn	neergegooid.	Een	monster	van	een	van	deze	planken	(grove	
den)	is	dendrochronologisch	onderzocht.250	Deze	is	afkomstig	uit	een	boom	die	is	gekapt	tussen	
1498	en	1503.251	Deze	datering	sluit	goed	aan	bij	de	aanvang	van	fase	3	rond	1500.	Interessant	
is	dat	deze	plank	afkomstig	is	uit	een	boom	die	groeide	in	het	zuiden	van	Noorwegen	en	dat	het	
hier	dus	om	een	vroeg	voorbeeld	van	import	van	Scandinavisch	hout	gaat.

Binnenwand
In	de	grote	voorruimte	zijn	in	het	opgravingsvlak	geen	aanwijzingen	voor	een	binnenindeling	
gevonden.	In	het	westprofiel	(profiel	5),	dat	in	de	lengterichting	door	het	huis	is	aangelegd,	
is	een	duidelijke	overgang	tussen	een	kleivloer	(op	ca	+0,20	NAP)	voorin	de	ruimte	en	een	
schelpgruispakket	(identieke	diepte)	achterin	de	ruimte	te	zien.	Op	de	overgang	is	een	ondiepe	
ingraving,	opgevuld	met	zandige	klei,	aanwezig.	Als	we	de	positie	van	deze	ingraving	plotten	op	
de	plattegrond	van	het	gebouw,	blijkt	deze	zich	precies	halverwege	de	voorruimte	te	bevinden.	
Aannemelijk	is	dat	hier	een	houten	wand	stond.

Vloeren
Binnen	het	pand	kunnen	we	dus	een	onderscheid	maken	 in	drie	 ruimtes.	 In	de	voorkamer	
lag	als	oudste	vloer	een	dunne	kleilaag	op	+0,20	NAP.	Deze	is	uitsluitend	in	het	westprofiel	
waargenomen.	Uit	de	toepassing	van	klei	blijkt	dat	hierop	geen	verharding	lag,	maar	dat	we	

250  M11
251  Van Daalen 2021.

Afb 4.83 Fundering S105 hangt mogelijk samen met 
een grote haardplaats oven in het achterste vertrek.
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met	een	‘middeleeuws	type’	vloer	te	maken	
hebben.
In	 de	 middelste	 kamer	 was	 een	 laag	
schelpgruis	 aanwezig	 waarvan	 het	 niveau	
afliep	 van	 +0,20	 NAP	 naar	 -0,10	 NAP	 ter	
hoogte van binnenmuur S110. 
In	 de	 achterkamer	 (keuken)	 lag	 een	
restant	van	een	vloer	(S109),	namelijk	gele	
bakstenen	(20x9x4	cm	en	17x7,5x4	cm)	en	
enkele	keitjes	op	een	 laag	schelpgruis.	De	
stenen	van	de	 vloer	waren	dus	 verder	 afwezig,	maar	wel	 lagen	her	 en	 er	 planken	en	een	
deel	van	een	tondeksel.	Deze	vloer	bevond	zich	op	-0,12	NAP.	Richting	de	achtergevel	 liep	
de	vloer	af	naar	-0,50	NAP.	Hier	bevond	zich	een	laag	schelpgruis	van	maximaal	10	cm	dik	
dat	als	oudste	vloerniveau	kan	worden	beschouwd	(profiel	2,	aansluitend	op	zijmuur	S77).	
Uit	de	ophoging	hierop	(dus	van	een	tweede	vloer)	komt	keramiek	uit	de	eerste	helft	van	de	
16de eeuw.252	Daarnaast	is	een	slijpsteen	(lengte	12,5	cm)	gevonden,	een	voorwerp	dat	in	een	
keuken	van	een	herberg	uiteraard	niet	mocht	ontbreken	(afb	4.84).253

Het	niveauverschil	tussen	de	voor-	en	achterzijde	van	het	pand	was	dus	wel	70	cm.	Dit	maakt	
een	archeologisch	onderzoek	erg	lastig	want	sporen	van	één	bouwfase	kunnen	op	verschillende	
dieptes	liggen.

De	neiging	bestaat	de	kleine	gele	bakstenen	van	dit	stukje	vloer	uit	de	middelste	kamer	in	de	
17de	eeuw	te	plaatsen.	Toch	is	dit	de	oudste	vloer	en	moet	deze	dus	vroeg	uit	de	16de eeuw 
dateren.	Het	dateren	van	bakstenen	blijft	een	hachelijke	zaak	omdat	verschillende	formaten	
en	soorten	stenen	voor	verschillende	toepassingen	werden	gebakken.

4.3.2.2 Fase 2
Vloeren
In	 de	 eerste	 helft	 van	 de	 16de	 eeuw	 heeft	 een	 verbouw	 plaatsgevonden.	 In	 de	 hierboven	
veronderstelde	keuken	is	op	een	iets	hoger	niveau	een	nieuwe	vloer	van	geglazuurde	plavuizen	
(S103	en	S79;	plavuizen:	13,5x13,5x3½ cm)	op	schelpgruis	gelegd	(afb	4.85).254	De	plavuizen	
lagen	diagonaal	en	in	een	schaakbordpatroon:	zij	hadden	twee	kleuren	glazuur.	Een	deel	van	
de	plavuizen	was	alleen	van	loodglazuur	voorzien	(rode	kleur)	en	een	deel	van	de	plavuizen	
van	een	loodglazuur	met	(mangaan)oxide	(donkerbruine	kleur).	Identieke	plavuizen	zijn	ook	in	
vloeren	van	fase	4	gevonden	en	zijn	dus	in	later	tijd	hergebruikt.	Het	kunnen	dat	alle	vloeren	
van	de	herberg	 in	de	eerste	helft	 van	de	16de	 eeuw	van	deze	plavuizen	 zijn	 voorzien.	Dat	
was	voor	die	tijd	een	moderne	vloer	want	tot	dan	toe	werden	vooral	grotere	ongeglazuurde	
plavuizen	toegepast.
In	Amsterdam	is	aan	de	hand	van	archeologische	vondsten	een	ontwikkeling	van	de	plavuis	
geschetst.255	De	auteurs	 stellen	dat	 in	Amsterdam	plavuizen	met	een	dikte	van	3,5	 cm	na	
1500	niet	meer	voorkomen.	Identieke	plavuizen	zijn	op	meer	locaties	in	Hoorn	opgegraven,	
bijvoorbeeld	bij	een	recent	onderzoek	aan	de	Westerdijk.256	Ook	daar	is	voor	deze	plavuizen	
een	datering	 in	de	eerste	helft	van	de	16de	eeuw	verondersteld.	Het	 lijkt	erop	dat	 in	Hoorn	

252 	V62	en	V66	en	mogelijk	ook	V68
253 	68-N01
254 	Zie	ook:	V73
255 	Gawronski	&	Veerkamp	2004.
256  Schrickx 2021.

Afb 4.84 Slijpsteen, 1500-1600.
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dikke	plavuizen	iets	langer	zijn	geproduceerd	dan	in	Amsterdam.
In	profiel	2	ter	hoogte	van	de	achtergevel	is	te	zien	dat	bovenop	de	schelpgruislaag	van	de	
oudste	vloer	een	ophogingslaag	van	klei	met	schelpgruis	en	baksteenbrokken	is	opgebracht	
(ca	20	cm	dik).	Hierop	lag	een	tweede	schelpgruislaag	(niveau	-0,10	NAP)	en	daar	weer	op	een	
derde	schelpgruislaag	(niveau	0	NAP).	

Bij	 het	 leggen	 van	 de	 vloer	 in	 de	 keuken	 is	 fundering	 S105	 buiten	 gebruik	 gesteld.	
De	 veronderstelde	 keukenhaard	 en/of	 oven	 is	 dus	 verdwenen	 en	 mogelijk	 vervangen	
door	 een	 kleinere	 haard,	 ook	 al	 zijn	 daar	 geen	 sporen	 van	 aangetroffen.	Dit	wijst	 op	 een	
functieverandering	van	de	ruimte.	De	plavuizen	vloer	lijkt	ook	veel	te	mooi	uitgevoerd	voor	een	
niet-representatieve	ruimte.	Een	mogelijkheid	is	dat	de	keuken	is	verplaatst	naar	een	nieuwe	
aanbouw	achter	het	pand.	Die	 locatie	viel	buiten	de	opgravingscontour.	Een	aanwijzing	dat	
daar	inderdaad	iets	heeft	gestaan,	vormen	een	houten	balk	(dikte	14	cm)	en	een	paal	(S85)	
die	–	bij	het	verwijderen	van	een	gemetselde	waterkelder	-	geheel	in	de	zuidoosthoek	van	het	
opgegraven	deel	van	dit	perceel	zijn	gezien.	Deze	balk	lijkt	te	zwaar	om	als	perceelscheiding	te	
duiden.	Meer	waarschijnlijk	is	dat	deze	de	fundering	van	een	aanbouw	heeft	gevormd.	Helaas	
kon	dit	niet	verder	worden	bestudeerd.

Spinloodjes
Een	opvallende	vondstcategorie	uit	de	16de-eeuwse	lagen	wordt	gevormd	door	spinloodjes.	Deze	
hebben	gemiddeld	een	diameter	van	16	tot	20	mm	en	zijn	meestal	geribbeld.	Deze	voorwerpjes	
komen in 16de-eeuwse	lagen	vaak	voor,	maar	hier	valt	het	grote	aantal	exemplaren	op.	Twee	
vondstnummers	van	dit	perceel	(V127	en	V129)	bevatten	zeven	van	deze	spinloodjes.257 Verder 

257 	Toegeschreven	aan	de	kleilagen	onder	het	schelpgruis	van	vloer	S82.

Afb 4.85 Overzicht van de opgraving van perceel Nieuwendam 20, met op de voorgrond plavuizen vloer 
S103. Deze vloer is gemaakt van donker (mangaan) en licht geglazuurde plavuizen, die diagonaal in een 
dambordpatroon zijn gelegd.
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zijn	ook	onder	andere	vondstnummers	spinloodjes	aanwezig.	Een	goede	verklaring	hiervoor	is	
niet	te	geven,	of	wellicht	dat	de	waardin	en	haar	kinderen	een	bijverdienste	hadden	met	het	
spinnen	van	wol.	

4.3.3 Deelconclusie
Perceel	Nieuwendam	19	 lag	waarschijnlijk	 in	de	15de	eeuw	na	afbraak	van	het	houten	huis	
enige	tijd	braak	en	werd	gebruikt	door	een	pottenbakker	om	afval	te	storten.	Of	dit	afval	in	één	
keer	is	neergegooid	of	geleidelijk	als	afvalpakket	gevormd,	is	onduidelijk.	Vervolgens	is	een	
bakstenen	huis	op	een	afstand	van	16	meter	van	de	rooilijn	gebouwd,	die	vrijwel	de	volledige	
breedte	van	het	perceel	besloeg	(4,50	meter).	Op	basis	van	de	aangetroffen	keramiek	kunnen	
we	deze	nieuwbouwfase	rond	1500	dateren.
Op	perceel	Nieuwendam	20	kreeg	het	houten	huis,	dat	op	bakstenen	voeting	met	bakstenen	
poeren	 stond,	 een	 nieuwe	 bakstenen	 voeting	 en	 werd	 bovendien	 verlengd	 en	 van	 een	
bakstenen	brandmuur	met	schoorsteen	voorzien.	Hierboven	hebben	we	reeds	gemeld	dat	niet	
een	volledig	nieuw	pand	is	gebouwd,	maar	dat	men	het	oude	houtskelet	heeft	hergebruikt.	
Dit	houtskelet	bracht	men	omhoog	en	plaatste	men	op	de	nieuwe	bakstenen	fundering.	Dit	
noemde	men	opvijzelen.	Dat	dit	juist	hier	aan	de	Nieuwendam	is	gebeurd,	is	geen	toeval.	De	
Nieuwendam	was	de	wijk	waar	zowel	makers	van	bouwmateriaal	(dakpannen),	handelaren	in	
bouwmaterialen	en	aannemers	woonden.	In	de	historische	inleiding	hebben	we	achterhaald	
dat	op	dit	 stuk	van	de	Nieuwendam	de	 familie	Holler	woonde.	 In	1497	kocht	Pieter	Holler	
een	perceel,	dat	nu	nummer	18	heeft,	direct	ten	oosten	van	de	opgravingslocatie.	Zijn	zoon	
Nanning	was	aannemer	en	schafte	in	1525	vier	vijzels	aan.	Het	woord	vijzel	komt	van	vijs	en	
dat	is	een	oude	benaming	voor	een	schroef.	Een	vijzel	is	een	hefwerktuig	met	een	schroef.	Men	
was	in	staat	complete	constructies	van	houten	huizen	op	te	vijzelen	en	zelfs	te	verplaatsen.	
Het	 pand	 had	 een	 opvallend	 groot	 formaat:	 het	 was	 21	meter	 lang	 en	 4,5	meter	 breed.	
Bijzonder	is	dat	we	historisch	weten	wat	de	functie	en	de	naam	van	dit	pand	was:	herberg	
Het	 Paradijs.	 Het	 was	 verdeeld	 in	 drie	 kamers	 met	 een	 brandmuur	 tussen	 de	 achterste	
twee	kamers.	De	voorste	twee	kamers	waren	van	elkaar	gescheiden	met	een	houten	wand.	
Het	 pand	 had	 waarschijnlijk	 een	 inpandige	 gang	 van	 ongeveer	 een	meter	 breed	 langs	 de	
achterste	kamer	en	mogelijk	ook	langs	de	middelste	kamer.	In	de	middelste	kamer	was	een	
haardplaats	tegen	de	brandmuur	aanwezig.	De	achterkamer	had	een	oppervlak	van	18	m2	en	
was	hoogstwaarschijnlijk	in	gebruik	als	keuken.	Een	kleine	fundering	kan	onderdeel	hebben	
uitgemaakt	van	een	constructie	van	een	grote	haardplaats	waar	werd	gekookt.	
Opmerkelijk	is	dat	deze	ruimte	op	zeker	moment	is	voorzien	van	een	fraaie	vloer	met	geglazuurde	
plavuizen,	wat	doet	 vermoeden	dat	de	 functie	 is	 gewijzigd	en	dat	het	 een	 representatieve	
ruimte	was	geworden.	De	keuken	zal	dan	zijn	verplaatst	naar	een	nieuwe	aanbouw,	die	buiten	
de	opgravingscontour	viel.	Dat	zou	inhouden	dat	de	herberg	een	nog	grotere	lengte	kende.
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4.4 Fase 4 (1550-1610)

4.4.1 Nieuwendam 19
Bij	perceel	Nieuwendam	19	zijn	geen	aantoonbare	wijzigingen	in	indeling	of	grote	verbouwingen	
aan	de	bebouwing	aantoonbaar.	De	sporen	van	die	bebouwing	vielen	vrijwel	volledig	buiten	de	
opgravingscontour.	Bij	fase	3	zijn	reeds	enkele	sporen	en	vondsten	besproken,	die	deels	tot	
fase	4	vallen	te	rekenen.

Woningen	in	de	Hullemansteeg
Uit het kohier van de 10de	penning	uit	1561	blijkt	dat	achter	het	huis	twee	woningen	stonden,	
die	Barent	Claisz	verhuurde	aan	Aeltgen	de	Vriese	en	Geert	de	Vriese.	Bij	een	verkoop	van	het	
perceel	in	1610	is	sprake	van	vier	woningen.	In	de	verponding	van	1730	vernemen	we	niet	
meer	van	deze	woningen,	zodat	we	mogen	aannemen	dat	ze	zijn	afgebroken.
Bij	de	bodemsanering	van	het	achterterrein	 is	een	muur	met	schoorsteenfundering	en	een	
hoek	van	een	kleine	voorraadkelder	waargenomen	(S6,	afb	4.86).	Tevens	is	aan	de	oostkant	
een	kleine	uitbraaksleuf	gezien	(S2).	
De	sporen	zijn		uitsluitend	in	het	vlak	gedocumenteerd	en	niet	verder	onderzocht.	Daarna	zijn	
ze	afgedekt	met	worteldoek	en	zand.

De	muur	van	de	schoorsteenfundering	was	opgebouwd	uit	rode	en	rood/gele	bakstenen	van	
17x9x4	cm	en	16x8x4	cm.	Dit	kleine	baksteenformaat	wijst	op	een	datering	in	de	late	16de	of	
vroege	17de	eeuw.	Een	van	de	wangen	van	de	schouw	was	zichtbaar	en	op	basis	daarvan	kan	
een	schouw	van	ongeveer	1,80	meter	breed	worden	gereconstrueerd.	In	de	schouw	was	een	
grote	ongeglazuurde	plavuis	(23,5x23,5x4	cm)	met	ingekrast	kruis	verwerkt	(afb	4.87.2).258 
Deze	plavuis	dateert	uit	de	15de	eeuw	en	het	 ingekraste	kruis	 is	mogelijk	een	afweerteken	
tegen	onheil,	wat	we	vaker	tegenkomen	op	voorwerpen	die	aan	een	haard	worden	gerelateerd.	

258 	42-BK01

Afb 4.86 Fundering van een van de huisjes aan de Hullemansteeg. In de hoek van de muur is een plavuis 
hergebruikt als fundering van een van de houten stijlen.
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De	plavuis	is	hier	liggend	in	de	ronding	van	de	schouw	verwerkt	en	lijkt	een	dragende	functie	
te	hebben	gehad.	De	constructie	is	niet	duidelijk.
Pal	naast	en	aansluitend	op	de	muur	van	de	schoorsteen	was	een	halfsteens	muur	aanwezig;	
mogelijk	bevond	zich	daar	een	voorraadkelder.
Bij	vrijleggen	van	de	muur	 is	een	opvallende	baksteen	gevonden:	de	steen	(20x9x4,5	cm)	
is	aan	de	zij-	en	bovenkant	gestuct	en	van	rode	verf	voorzien	(afb	4.87.1).259	Deze	baksteen	
dateert uit de 16de	eeuw	en	mogelijk	maakte	deze	onderdeel	uit	van	de	schouw.	

Het	uitbraakspoor	(S2)	aan	de	oostkant	is	waargenomen	over	een	lengte	van	9,10	meter.	In	
dit	spoor	bevonden	zich	veel	mortelbrokjes.	Het	kan	zijn	dat	dit	de	oostelijke	muur	van	de	
woningen	was.

Met	enige	voorzichtigheid	kunnen	we	op	basis	van	deze	summiere	sporen	een	huis	reconstrueren	
van	minimaal	9,10	meter	lang	en	4,1	meter	breed.	Aannemelijk	is	dat	zich	hierin	twee	woningen	
bevonden.

4.4.2 Nieuwendam 20
De	herberg	heeft	ergens	rond	1550/1575	een	grote	verbouw	ondergaan.	De	reden	voor	deze	
verbouw	is	niet	duidelijk.	Wellicht	speelde	bouwvalligheid	van	de	brandmuur	met	schoorsteen	
een	rol,	of	wilde	men	het	pand	toch	anders	indelen.	

4.4.2.1 Fase 4.1
De	bakstenen	binnenmuur,	die	als	brandmuur	met	schoorsteen	fungeerde,	is	gesloopt.	In	het	
westprofiel	is	goed	te	zien	dat	ophogingslagen	en	vloerniveau’s	over	de	afgebroken	muur	heen	
lopen.	Een	aanwijzing	voor	de	datering	vormen	enkele	scherven	in	en	rond	het	uitbraakspoor	
van muur S110 die duidelijk uit de 16de eeuw dateren.260	Onder	de	vondsten	bevindt	zich	een	

259 	7-BK01
260 	V114,	V117

Afb 4.87 Hergebruikte baksteen en plavuis. De plavuis dateert uit de 15de eeuw en is voorzien van een 
ingekrast kruis, vermoedelijk een brandafweerteken.

1 2
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scherf	 van	 een	 te	 hard	 gebakken	 bakpan	
en	 een	 wandscherfje	 met	 glazuur	 op	 de	
breuk,	 die	 beide	 als	 pottenbakkersafval	
zijn	 te	 beschouwen.	 Verder	 zijn	 scherven	
van	 bakpannen,	 grapen,	 een	 kom	 en	 een	
lekschaal	 (of	 vergiet)	 van	 roodbakkend	
aardewerk en meerdere kommen 
van	 witbakkend	 aardewerk	 aanwezig.	
Importkeramiek ontbreekt volledig en op 
basis	 daarvan	 kunnen	 we	 het	 materiaal	
plaatsen	 rond	 1575,	 maar	 dit	 zou	 ook	
vroeger	kunnen	zijn.

Zijmuur
Aan	 de	 zijmuur	 S77	 hebben	 wat	
werkzaamheden	 plaatsgevonden.	 Geheel	
aan	 de	 zuidkant,	 op	 een	 afstand	 van	 drie	
meter	 uit	 de	 achtergevel,	 bestond	 de	
bovenste	 steenlaag	 uit	 bakstenen	 van	
21,5x9,5x4,5	 cm	 (afb	 4.88).	 Deze	 zijn	
ergens	 in	 de	 16de	 eeuw	 gemetseld.	 Direct	
ten	 zuiden	 daarvan	 was	 op	 de	 muur	 een	
rij	 brokken	 van	 plavuizen	 aanwezig	 (S78,	
niveau	0	NAP).

Afb 4.88 Tussen de muren van de percelen 
Nieuwendam 19 en 20 was een osendrop (goot) met 
houten planken aanwezig.

Afb 4.89 Aanzicht van muur S90 met daarop muur S47. In beide muren zijn de wangen van een schouw 
herkenbaar. Deze haard verwarmde de binnenhaard (verwarmde kamer) van de herberg.
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Binnenmuur
Op	 een	 afstand	 van	 10,5	 meter	 uit	 de	
voorgevel werd een nieuwe binnenmuur 
gebouwd	(S90,	afb	4.89).	Deze	bestond	uit	
rode	bakstenen	(19,5x?x4	en	17,5x8,5x3,5	
cm)	 met	 kalkmortel.	 Aan	 de	 noordkant	
van	de	muur	bevond	zich	een	schouw,	wat	
inhoudt	dat	hier	een	schoorsteen	op	stond.	
Of	ook	aan	de	zuidzijde	een	schouw	aanwezig	
was,	 is	 onduidelijk.	 Een	 tegenhanger	 aan	
de	zuidkant	van	de	muur	mag	echter	zeker	
worden	verwacht.	Deze	nieuwe	binnenmuur	
verdeelde de herberg in twee even grote 
delen. 
Onzeker	is	of	muur	S90	heeft	doorgelopen	
naar	 de	 westelijke	 zijgevel.	 Dat	 lijkt	 wel	
waarschijnlijk,	maar	 is	 niet	 geconstateerd.	
Hetzelfde	 geldt	 aan	 de	 oostkant:	 hier	
ontbrak	de	muur	en	vermoedelijk	is	deze	bij	
een	volgende	bouwfase	(S47)	gesloopt.

Gang
Bij	 de	 achterruimte	was	 een	 gang	 aan	 de	
westzijde	 aanwezig,	 die	 met	 een	 houten	
wand	 was	 afgescheiden.	 Resten	 van	 die	

Afb 4.90 Deel van het westprofiel (profiel 3) met links de achtermuur met funderingspalen van het huis uit 
1660 (S31) en rechts muur S90. In het profiel zijn diverse vloerniveau’s van schelpgruis te zien. In een 
van deze niveau’s bevinden zich enkele houten staakjes en een plank van een binnenwand.

Afb 4.91 Overzicht van de opgraving van perceel 
Nieuwendam 20, kijkend richting het zuiden. Op de 
voorgrond ligt plavuizen vloer S107.
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houten	wand	 zijn	 zowel	 in	 het	 vlak	 als	 in	 het	 westprofiel	 teruggevonden	 (S84	 /	 S93,	 afb	
4.90).	Of	deze	gang	ook	aanwezig	is	geweest	in	de	voorruimte	is	onduidelijk.	In	later	tijd	was	
hier	zeker	een	gang	met	bakstenen	fundering.	In	het	hier	aangelegde	westprofiel	zijn	geen	
aanwijzingen	voor	een	gang,	maar	mogelijk	bevonden	deze	zich	vlak	achter	dit	profiel.

Afb 4.92 In het achterste deel van de herberg lag vloer S82 / S88 met diverse soorten plavuizen en 
bakstenen. De houten plaat in het midden is de fundering van de achtermuur van het huis uit 1660 en 
dateert dus uit later tijd dan de vloer.

Afb 4.93 Vloer S82 / S88 lag op schelpgruis en liep door tot aan binnenmuur S90, op de foto boven.
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Vloeren
Geheel	 voorin	 het	 pand	 is	 een	 diagonaal	
gelegde	 vloer	 van	 geglazuurde	 plavuizen	
(13,5x13,5x3,5	 cm)	 op	 een	 laag	 schelpgruis	
aangetroffen	 (S107,	 afb	 4.91).	 Deze	 vloer	
lag	 daar	 op	 een	 diepte	 van	 +0,26	 tot	 +0,42	
NAP	(de	vloer	lag	iets	bol	en	liep	af	richting	de	
zijgevel).	Deze	plavuizen	zijn	identiek	aan	die	
bij	fase	3	besproken	plavuizen	geheel	achterin	
het	pand	en	zijn	dus	hergebruikt.
In	 de	middelste	 kamer	 lag	 een	 vloer	 (S82	 /	

Afb 4.94A In de vloer bevond zich een kleine houten ton als schepputje voor water bij het schoonmaken 
van de vloer. Bij verhoging van de vloer is een tweede ton hierop geplaatst.

Afb 4.95 Pispot van roodbakkend aardewerk, 1550-
1600.

Afb 4.94B Detailfoto van de onderste kleine 
houten ton. De stenen van de vloer zijn netjes 
rond de ton gelegd.
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S88)	 die	 van	 allerlei	 soorten	 bakstenen	
en	 plavuizen	 was	 gemaakt:	 grote	
ongeglazuurde	 plavuizen	 (21x21x4,5	 /	
20x20x4	cm)261,	grote	geglazuurde	plavuizen	
(19x19x2,5	 cm	 en	 17x17x2,5	 cm),	 kleine	
geglazuurde	 plavuizen	 (14x14x2m5	 cm),	
hard	 gebakken	 gele	 bakstenen	 (18x8x3,5	
cm)	en	rode	en	gele	bakstenen	(afb	4.92	en	
4.93).	De	vloer	lag	op	een	niveau	van	-0,07	
tot	+0,26	NAP	en	liep	opnieuw	duidelijk	af	
richting	de	zijgevel.	Hier	was	dus	duidelijk	
veel	minder	geld	aan	de	vloer	besteed.	 In	
de	vloer	was	een	verticaal	geplaatste	plank	
van	naaldhout	(grove	den)	aanwezig	(S84),	
mogelijk	het	restant	van	een	houten	wand	
om	 de	 ruimte	 van	 de	 naastgelegen	 gang	
af	 te	 scheiden.	 Deze	 is	 bemonsterd	 voor	
dendrochronologisch	onderzoek	en	komt	uit	
een	 boom	 die	 is	 gekapt	 na	 1544.262	 Deze	
datering	sluit	goed	aan	bij	de	archeologische	
fasering.	Het	 gaat	 om	hout	 uit	 het	 zuiden	
van Noorwegen.

In	vloer	S88	was	een	schepputje	(S89)	die	
twee	fasen	kende	(afb	4.94).	Het	onderste	
tonnetje	(houten	duigen)	bevond	zich	precies	
op	het	niveau	van	vloer	S88.	Daarop	is	bij	
verhoging van de vloer een tweede tonnetje 
geplaatst.	Een	duig	van	de	onderste	ton	is	
dendrochronologisch	 onderzocht.263	 Tevens	
is	de	houtsoort	van	een	hoepel	bepaald	en	
dit blijkt om wilgenhout te gaan.264 De duig 
komt	uit	een	eik	uit	Polen	of	het	Baltische	
gebied	die	tussen	1550	en	1569	is	gekapt.265 
Deze	 datering	 past	 goed	 bij	 de	 aanvang	
van	 fase	 4	 rond	 1550.	 De	 tonnen	worden	
besproken	in	hoofdstuk	6.
Het	 onderste	 tonnetje	 was	 opgevuld	
met	 zand	 en	 fijn	 schelpgruis,	 dat	 door	
het	schrobben	van	de	vloer	erin	terecht	 is	gekomen.	Hierin	bevond	zich	tevens	een	vrijwel	
complete	pispot	van	roodbakkend	aardewerk	van	een	model	dat	typisch	is	voor	de	periode	na	
1550	(r-pis-5,	afb	4.95).266	Daarnaast	zijn	scherven	van	een	tweede	pispot	en	een	grape	van	

261 	V82
262 	M03.	Van	Daalen	2021.
263 	M08
264 	M08.2.	Van	Daalen	2021.
265  Van Daalen 2021.
266 	90-C01

Afb 4.96 Houten stop.

Afb 4.97 Loden peilgewicht, 1550-1600.

Afb 4.98 Zilveren groot, geslagen onder Filips de 
Schone, 1502 of 1503.
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roodbakkend aardewerk en een kan van 
steengoed	aanwezig	en	ook	een	paar	kleine	
dierlijke	 botjes.	 Van	 de	 kan	 is	 alleen	 de	
standvoet	 teruggevonden;	 dit	 voorwerp	 is	
gemaakt	in	Keulen	of	Frechen.	Waarschijnlijk	
zijn	 de	 scherven	 rond	 1550-1575	 in	 het	
tonnetje	beland.	Het	bovenste	tonnetje	was	
opgevuld	met	bruin	organisch	materiaal;	de	
enige	vondst	hieruit	is	een	houten	stop	van	
een	fles	(afb	4.96).267

Voor	de	datering	zijn	enkele	vondsten	van	
belang. Uit de ophoging direct onder het 
schelpgruis	 van	 vloer	 S82	 komen	 enkele	
scherven	van	roodbakkend	aardewerk	uit	de	
periode	1500-1550268,	een	klein	spinlood269 
en	 een	 peillood	 (afb	 4.97).270 Het peillood 
was	 een	 onmisbaar	 instrument	 voor	 een	
schipper	 om	 de	 diepte	 van	 het	 water	 te	
bepalen.	Verder	komt	uit	het	schelpgruis	een	
zilveren	groot,	die	 is	geslagen	onder	Filips	
de	Schone	in	1502	of	1503	(afb	4.98).271

Een	andere	vondst	die	aan	deze	fase	valt	toe	te	schrijven,	is	een	werpkoot	(afb	4.99).272	Deze	
met	lood	verzwaarde	koot	maakte	onderdeel	uit	van	een	kootspel.	

267 	81-H01
268 	V84
269 	V84
270 	91-M01
271 	101-M01
272 	95-M01

Afb 4.99 Werpkoot, bestemd voor een kootspel. De 
koot is met lood verzwaard. Deze loden vulling is hier 
goed te zien doordat de koot is gebroken.

Afb 4.100 Bovenop de oude binnenmuur S90 is een nieuwe binnenmuur S47 gebouwd, met daarin opnieuw 
een schouw. De wangen van de schouw steunen op plavuizen.
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Plaatsje	en	waterput
Achter	 het	 huis	 lag	 een	 waterput.	 Geheel	
aan	de	zuidzijde	van	de	opgravingsput,	bij	
het	 verwijderen	 van	 de	 waterkelder,	 is	 in	
het	zuidprofiel	een	stukje	van	een	ton	met	
duigen	van	naaldhout	gezien.	Tijdens	latere	
fasen	was	hier	een	aanbouw,	zodat	de	put	
uit	deze	of	een	eerdere	fase	moet	dateren.	
De	 put	 kon	 niet	 worden	 onderzocht	 en	 is	
behouden gebleven in de bodem.
Pal	 achter	 de	 achtergevel	 is	 een	 stukje	
bestrating	gezien	(S75)	van	gele	bakstenen	
(19x9x4	cm)	op	+0,24	NAP.

4.4.2.2 Fase 4.2
Bij	 een	 volgende	 verbouw	 is	 de	 binnenmuur	 (S90)	 afgebroken	 en	 hierop	 bouwde	men	 en	
nieuwe	binnenmuur	(S47)	met	schoorsteen	(afb	4.100).	Deze	muur	was	opgebouwd	uit	rode	
bakstenen	(18/17,5x8,5x4	cm)	en	kalkmortel.	Dit	formaat	baksteen	wijst	op	een	datering	eind	
16de	of	begin	17de	eeuw.	Aan	de	noordkant	van	de	muur	was	een	schouw	aanwezig,	getuige	de	
aanwezige	gemetselde	haardwangen	op	een	onderlinge	afstand	van	1,70	meter.	Beide	wangen	
steunden	 op	 een	 fundering	 van	 plavuizen.	 Ter	 plaatse	 van	 deze	 kamer	werd	 de	 oostelijke	

Afb 4.101 Overzicht van de voorzijde van 
Nieuwendam 20. De grote kelder hoort bij het 
huis uit 1660. De binnenhaard van de herberg 
had een plavuizen vloer S67.
Rechts: detailfoto van de plavuizen vloer S67.
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zijgevel	van	de	herberg	gesloopt	om	plaats	te	maken	voor	een	nieuwe	bakstenen	muur	(S91).273 
De	noord-	en	westelijke	zijwand	van	de	kamer	waren	van	hout.	Deze	zijn	niet	teruggevonden,	
maar	er	 lag	wel	een	plavuizen	vloer	(S67)	over	een	oppervlak	van	14,5	m2	(4,40	bij	3,30	
meter)	op	een	niveau	van	circa	+0,57	NAP	(afb	4.101).	De	plavuizen	(11,5x11,5x2	cm	en	
12,5x12,5x2,5	cm)	lagen	op	een	laagje	schelpgruis	met	daaronder	een	10	cm	dik	pakket	grijs	
zand.
Bij	muur	S47	weten	we	zeker	dat	deze	niet	doorliep	naar	de	westelijke	zijmuur.	Ter	plaatse	van	
de	gang	was	uiteraard	geen	muur	nodig.
Waarom	binnenmuur	S90	is	vervangen	door	een	nieuwe	muur	is	onduidelijk.	Misschien	wilde	
men	een	mooiere	en	betere	schouw	maken	of	misschien	vertoonde	de	muur	gebreken	die	zich	
archeologisch	niet	laten	zien.
De	afbraak	heeft	gelijktijdig	plaatsgevonden	als	het	dichtgooien	van	bovengenoemde	tonputje	
S89.	Onder	muur	S47	zijn	namelijk	enkele	scherven	van	een	pispot	gevonden	die	passen	aan	
de	pispot	uit	het	tonputje.274

Ten	zuiden	van	de	nieuwe	binnenmuur	lag	een	dik	pakket	compacte	mortel	met	puin	dat	hier	
vermoedelijk	tijdens	of	direct	na	de	bouw	is	gestort.	

Nieuwe achtergevel
Waarschijnlijk	is	het	pand	vervolgens	aan	de	achterzijde	ingekort.	Een	belangrijke	aanwijzing	
hiervoor	vormt	de	locatie	van	een	afvaldump	uit	begin	17de	eeuw	(zie	onder).
Er	werd	een	nieuwe	achtermuur	(S14),	evenals	een	nieuw	stuk	zijmuur	(S33),	opgetrokken.	
Helaas	was	een	grote	recente	verstoring	van	de	zijmuren	aanwezig,	waardoor	de	aansluiting	
van	de	verschillende	bouwfasen	 in	de	zijmuur	niet	bestudeerd	konden	worden.	Het	nieuwe	
muurwerk	had	een	 fundering	van	zeven	 lagen	 rood/gele	bakstenen	van	17,5x8,5x4	cm	en	

273 	Appelbloesem	bakstenen	19,5x8,5x4,5	cm;	8	steenlagen.
274 	V88	en	90-C01

Afb 4.102 Muur S14 gezien richting het noorden. De herberg is ingekort en voorzien van een nieuwe 
achtermuur, mogelijk tijdens een verbouwing rond 1604.
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daarop opgaand muurwerk met gele 
bakstenen	van	17x8,5x4	cm	(afb	4.102).275

Aansluitend	op	de	achtergevel	lag	inpandig	
een	 restant	 van	 een	 plavuizen	 vloer	
(S37),	 met	 daaronder	 een	 drietal	 duitjes	
van	 Holland	 (1590-1605	 en	 tweemaal	
1604;	 afb	 4.103).276	 Deze	 vormen	 een	
aanwijzing	dat	de	verbouw	rond	1604	heeft	
plaatsgevonden.
De	plavuizen	 lijken	 te	horen	bij	bakstenen	
binnenmuur	 S32,	 die	 bij	 fase	 6	 wordt	
besproken.	Het	zou	dus	kunnen	dat	de	bakstenen	binnenmuren	al	rond	1604	zijn	gemaakt.

Aanbouw
Achter	het	pand	is	aan	aanbouw	gemaakt,	waarvan	de	oostelijke	(S70)	en	westelijke	(S69)	
muur	is	blootgelegd	(afb	4.104-4.107).	Bij	de	aansluiting	van	de	westelijke	zijmuur	(S69)	op	
de	achtergevel	(S14)	was	een	opvallend	schuin	geplaatst	stuk	metselwerk	(S25)	aanwezig.	
Aannemelijk	is	dat	daar	een	deur	zat,	maar	waarom	deze	schuin	is	geplaatst,	is	onduidelijk.
De	funderingen	waren	gemaakt	van	rood/gele	bakstenen	van	18,5x9x4	cm.	Een	aanzicht	van	
muur	S70	 is	vastgelegd:	deze	was	steens	breed,	kende	één	brede	versnijding	en	 in	 totaal	
resteerden	achttien	steenlagen.
De	achtergevel	van	de	aanbouw	viel	buiten	de	opgravingscontour,	waardoor	de	lengte	onbekend	
is.	De	breedte	bedroeg	2,10	meter.	Voorafgaand	aan	de	bouw	 is	een	dik	pakket	grijs	zand	

275 	V74
276 	V17	(digitaal	vastgelegd)	en	190-M01

Afb 4.103 Een duit van West-Friesland uit 1604. 
Deze munt is als bouwoffer onder de plavuizen van 
de vloer gelegd. 

Afb 4.104 Links achtermuur S14 en aansluitend daarop muur S77 van een aanbouw. Onder muur S77 zien 
we de oude zijmuur S70 van de herberg.
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gestort	(S76),	dat	duidelijk	in	het	westprofiel	is	te	zien	(profiel	1).
Onder	muur	S70	(en	boven	de	oude	muur	S77)	zijn	enkele	scherven	gevonden	die	dateren	
tussen	 circa	 1575	 en	 1625.277	 Archeologisch	 valt	 een	 zeer	 strakke	 datering	 te	 geven	want	
tussen	 de	 vondsten	 bevindt	 zich	 een	 duit	 van	West-Friesland	 uit	 1604.278	 Zeker	 is	 dat	 de	

277 	V71
278  V55

Afb 4.105 Overzicht van de funderingen en een waterkelder op perceel Nieuwendam 20, kijkend richting 
de Nieuwendam. De muren S69 / S25 en S70 horen bij een aanbouw achter de herberg.
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aanbouw	dateert	vóór	1610	aangezien	deze	
gelijktijdig	 met	 het	 buurpand,	 dat	 in	 dat	
jaar	is	afgebroken,	heeft	bestaan.	

Munten
Verspreid	 binnen	 de	 herberg	 zijn	 diverse	
munten met de metaaldetector opgepiept. 
Het	 betreft	 vooral	 algemeen	 voorkomende	
duitjes	 en	 oordjes	 uit	 de	 Nederlanden,	
zoals	drie	duitjes	van	Holland	tussen	1590-
1598279,	 een	 oord	 van	 Holland	 uit	 1578	
(afb	 4.108.1)280 en een oord van Holland 
uit	 1579	 (afb	 4.108.2).281	 Deze	 munten	
behoren	 tot	 de	 vroegste	munten	 geslagen	
in opdracht van de Staten van Holland. 
Minder	algemeen	zijn	een	duit	van	Arnhem	
tussen	 1594	 en	 1599	 (afb	 4.108.3)282 en 
een	 duit	 van	 Stevensweert	 uit	 1628-1632	
(afb	4.108.4).283 
Opvallend	 zijn	 vooral	 enkele	 buitenlandse	
munten.	 Een	 van	 deze,	 die	 helaas	 zeer	
fragmentarisch	bewaard	is	gebleven,	is	een	
zilveren	denar,	geslagen	onder	keizer	Rudolf	
II	in	Kremnitz	in	Hongarije	tussen	1600	en	

279  V110 en V155
280 	110-M03
281 	155-M01
282 	110-M04
283 	110-M02

Afb 4.106 Muur S69.

Afb 4.107 Muur S70 met daarnaast (rechts) een 
bakstenen osendrop (goot).
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1608.284	Op	de	voorzijde	van	deze	munt	staat	het	wapen	van	Hongarije	met	een	hartschild	
met	het	wapen	van	Oostenrijk	en	op	de	keerzijde	staat	Maria	met	Kind	tussen	de	letters	K	en	
B.	Een	tweede	buitenlandse	munt	is	een	5	reais	uit	Portugal,	daterend	tussen	1560	en	1578	
(afb	 4.108.5).285	 Verder	 is	 onder	 de	metaalvondsten	 van	 de	 opgraving	 een	 Spaanse	munt	
aanwezig.	De	munt	(13	mm	en	0,85	gram)	is	sterk	afgesleten	en	daardoor	niet	goed	meer	te	
determineren.	Het	lijkt	te	gaan	om	een	1	Maravedis	met	op	de	voorzijde	een	gekroond	wapen	
met	kasteel	en	op	de	keerzijde	een	gekroond	wapen	met	leeuw	(afb	4.108.6).286	De	vorm	is	
enigszins	onregelmatig,	wat	typisch	voor	de	Spaanse	munten	is.	Gezien	de	overige	vondsten	
lijkt een datering in de 16de eeuw aannemelijk.
Naast	munten	is	een	muntgewicht	aanwezig,	bestemd	voor	het	wegen	van	een	halve	rozenobel,	
en	waarschijnlijk	gemaakt	in	1576	(afb	4.108.7).287	De	diverse	munten	en	het	muntgewicht	
zijn	waarschijnlijk	door	gasten	van	de	herberg	verloren.	De	herberg	zal	door	veel	zeelieden	zijn	
bezocht	en	dat	verklaart	ook	de	buitenlandse	munten.

284  V92
285 	110-M05
286 	194-M01
287 	110-M01

1 2

3 4

5

6

7

Afb 4.108 Munten en een muntgewicht, 1550-1650
1 Oord van Holland uit 1578
2 Oord van Holland uit 1579
3 Duit van Arnhem, 1594-1599
4 Duit van Stevensweert, 1628-1632
5 Een 5 reais uit Portugal, 1560-1578
6 Een 1 Maravedis uit Spanje, 1500-1600
7 Muntgewicht voor halve rozenobel, ca 1576
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Ruiterspoor
Een	van	de	fraaie	metaalvondsten	van	de	opgraving	is	een	ijzeren	ruiterspoor	(afb	4.109.1).288 
Een	ruiterspoor	bestaat	uit	een	beugel,	waartegen	de	enkel	werd	geplaatst,	een	schacht	en	een	
rad.	Het	rad	ontbreekt	bij	dit	spoor.	Bijzonder	aan	dit	exemplaar	is	dat	de	gespjes	voor	de	riem	
om	de	voet	nog	aanwezig	zijn.	Het	voorwerp	dateert	uit	de	late	16de	of	vroege	17de eeuw. Het 
zou	zomaar	kunnen	dat	dit	ruiterspoor	afkomstig	is	van	een	van	de	66	ruiters	van	stadhouder	
Maurits	die	in	1612	in	de	herbergen	Het	Paradijs	en	De	Wildeman	verbleven.

Overige	metalen	voorwerpen	die	kunnen	worden	vermeld	zijn	een	speelgoed	bordje	van	tin/
lood	(afb	4.109.2)289	en	een	kraan	van	tapkraan	(afb	4.109.3).290	Hoewel	dit	laatste	voorwerp	
duidelijk	verband	lijkt	te	houden	met	de	functie	van	een	herberg,	en	in	dit	geval	ook	wel	van	
de	herberg	afkomstig	zal	zijn,	is	dat	verband	die	niet	direct	te	leggen.	Tapkranen	komen	als	
bodemvondst	veel	voor	en	kennelijk	hadden	heel	wat	mensen	een	vaatje	thuis	staan.

288 	50-M01,	gevonden	tegen	muur	S69.
289 	88-M01
290 	76-M01

Afb 4.109.1 Metalen voorwerpen van de herberg: ruiterspoor.
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Haardplaat
Bijzonder	 is	 de	 vondst	 van	 een	 haardplaat	 vanwege	 de	 afbeelding	 die	 daarop	 staat	 (afb	
4.109.4).291	We	zien	het	wapen	van	Spanje	met	daar	boven	een	kroon,	rondom	de	Keten	van	

291 	76-M02

Afb 4.109 Metalen voorwerpen van de herberg.
2 Miniatuur bord, kinderspeelgoed
3 Kraan van een tapkraan
4 Haardplaat met wapen Filips II, 1556-1598
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3

4
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het	Gulden	Vlies	en	aan	weerszijden	de	pilaren	van	Hercules.	Aan	weerszijden	van	de	kroon	
is	een	banderol	zichtbaar	waarop	ongetwijfeld	het	Spaanse	devies	PLUS	ULTRA	heeft	gestaan.	
Het	zou	kunnen	dat	op	de	haardplaat	ook	een	jaartal	stond,	maar	die	is	niet	meer	zichtbaar.	
Meest	waarschijnlijk	is	dat	de	haardplaat	dateert	uit	de	tijd	van	Philips	II	(1556-1598).	Delen	
van	haardplaten	worden	vaker	gevonden	bij	opgravingen.	Een	precieze	datering	valt	niet	te	
geven,	maar	het	lijkt	erop	dat	de	haardplaat	nog	tijdens	de	eerste	periode	van	de	Opstand	in	
gebruik	is	gebleven	en	ergens	eind	16de	eeuw	is	weggegooid.292	Het	was	zeker	niet	zo	dat	in	
1572,	toen	Hoorn	de	kant	van	Willem	van	Oranje	koos,	in	een	keer	alle	inwoners	protestants	
en	pro-watergeuzen	waren.	Veel	 inwoners	bleven	katholiek	en	steunden	soms	heimelijk	de	
Spaanse	kant.

292 	De	context	is	waarschijnlijk	voorafgaand	aan	de	bouw	van	muur	S14.

Afb 4.110 Afvaldump van de herberg met een bord van Werra-aardewerk en scherven van een majolicabord.
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Afvaldump	van	Het	Paradijs
Achter	 de	 herberg	 is	 een	 afvaldump	
(van	 een	 duidelijke	 ingegraven	 kuil	 was	
geen	 sprake)	 van	 meerdere	 voorwerpen	
aanwezig,	 die	 uit	 de	 periode	 1590-1625	
dateren	 (afb	4.110).293	Meerdere	van	deze	
voorwerpen	 zijn	 uit	 scherven	 zo	 goed	 als	
compleet	samen	te	stellen,	waaronder	een	
fraai	 bord	 van	 majolica	 en	 een	 bord	 van	
Werra-aardewerk.	 Beide	 stukken	 zijn	 door	
student	 Owen	 Ooievaar	 als	 stageopdracht	
bij	 restauratieatelier	Restaura	 in	Heerlen	–	
die	 een	 aantal	metalen	 objecten	 van	deze	
opgraving	 onder	 handen	heeft	 genomen	–	
gerestaureerd.294	Het	resultaat	mag	er	zijn	
en	onze	dank	gaat	dan	ook	uit	naar	zowel	
Owen	als	Restaura.	
Keramiek
In	totaal	bevat	dit	vondstcomplex	de	resten	
van	elf	objecten:	een	bord,	een	deksel,	twee	
grapen en twee koppen van roodbakkend 
aardewerk,	 een	 grape	 van	 witbakkend	
aardewerk,	een	bord	van	Werra-aardewerk,	
twee borden van majolica en een bord van 
Italiaans	tinglazuuraardewerk.	Tabakspijpen	
ontbreken.
Het	bord	van	roodbakkend	aardewerk	is	een	groot	ongedecoreerd	exemplaar	(afb	4.111.3).295 
Een	 van	 de	 grapen	 is	 een	 klein	model	met	 één	 oor,	 die	 niet	 beroet	 is.296	Deze	 is	 dus	 niet	
gebruikt	om	in	te	koken,	maar	als	bijvoorbeeld	melkkan.	Van	de	andere	grape	is	slechts	een	
poot	teruggevonden.	Eén	van	de	koppen	is	een	standaardmodel	etenskom	(afb	4.111.4).297 
Van	de	tweede	kop	is	alleen	een	randscherf	aanwezig.
De	 grape	 van	witbakkend	 aardewerk	 is	 een	model	 van	 twee	 oren,	 wat	 bij	 de	 grapen	 van	

293 	V43
294 	Zie	het	stageverslag	op	www.archeologiewestfriesland.nl.
295 	43-C03
296 	43-C06
297 	43-C05

Afb 4.111 (ook vorige pagina) Voorwerpen uit de 
afvaldump van herberg Het Paradijs, 1590-1625.
1 Bord van Werra-aardewerk met druiventros 
aan een pilaar en jaartal 1593. Het bord is 
schoongemaakt en geplakt door Owen Ooievaar 
in het kader van zijn stage bij Restaura.
2 Bord van majolica met granaatappels en een 
druiventros en ornamentele versiering. Het bord 
is geplakt en gerestaureerd door Owen Ooievaar 
in het kader van zijn stage bij Restaura.
3 Bord van roodbakkend aardewerk 
4 Kop van roodbakkend aardewerk
5 Grape (kookpot) van witbakkend aardewerk

4

5

3
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witbakkende	 klei	 niet	 vaak	 voorkomt	 (afb	 4.111.5).298	 De	 grape	 heeft	 net	 als	 de	 eerder	
vermelde	grape	van	roodbakkend	aardewerk	niet	beroet	en	ook	dit	object	is	dus	niet	gebruikt	
om in te koken. 
Het	 bord	 van	Werra-aardewerk	 is	 om	meerdere	 redenen	 bijzonder:	 het	 bord	 is	 nagenoeg	
compleet	teruggevonden,	het	is	voorzien	van	een	voorstelling	waarvoor	geen	goede	parallellen	
bekend	zijn	en	het	draagt	een	jaartal	(afb	4.111.1).299	We	weten	dus	precies	in	welk	jaar	het	
bord	is	vervaardigd,	namelijk	in	1593.	De	voorstelling	is	enigszins	raadselachtig:	we	zien	een	
soort	zuil	met	arm	waaraan	een	druiventros	hangt.	Het	zou	kunnen	dat	we	de	zuil	als	mannelijk	
symbool	en	de	druiventros	als	vrouwelijk	symbool	moeten	zien.	Ze	zijn	aan	elkaar	verbonden	
en	de	druiventros	staat	voor	vruchtbaarheid.	Voorstellingen	die	verwijzen	naar	de	verbintenis	
tussen	man	en	vrouw	zien	we	vaker	op	Werra-aardewerk	en	vaak	wordt	dan	ook	gesuggereerd	
dat	deze	voorwerpen	als	huwelijksgeschenk	fungeerden.	In	dit	geval	weten	we	dat	het	bord	
afkomstig	 is	 van	 een	 herberg,	 waar	 ongetwijfeld	 wijn	 is	 geschonken.	 De	 voorstelling	met	
druiventros	kan	ook	eenvoudig	als	toepasselijke	decoratie	voor	de	herberg	zijn	beschouwd.
Het	 tweede	voorwerp	dat	binnen	dit	vondstcomplex	 in	het	oog	springt,	 is	het	majolicabord	
(afb	4.111.2).300	Deze	heeft	een	zeer	fraaie	beschildering	in	de	kleuren	groen,	blauw,	geel	en	
oranje.	Centraal	 is	een	druiventros	met	twee	granaatappels	afgebeeld.	Daar	rondom	is	een	
brede	band	met	een	floraal	decor	aanwezig.	Op	de	rand	is	een	eenvoudig	motief	aangebracht	
en	het	bord	heeft	geen	kabelrand.	Beschilderingen	met	druiventrossen	en	granaatappels,	die	
beide	overigens	voor	vruchtbaarheid	stonden,	komen	veel	voor	op	majolica.	Opnieuw	past	de	
druiventros	goed	in	de	context	van	de	herberg.	Bij	dit	bord	valt	de	beschildering	op	de	brede	
band	tussen	de	centrale	voorstelling	en	de	rand	op.	Voor	dit	decor	zijn	geen	goede	parallellen	
bekend.
Tot	slot	is	een	scherf	van	een	bord	van	Italiaans	tinglazuuraardewerk	aanwezig,	die	behoort	
tot	de	decorgroep	berrettino	(Ligurisch	blauw).	Borden	van	deze	decorgroep	komen	zeer	veel	
als	 bodemvondst	 voor	 en	 ze	 zijn	 kennelijk	 in	 grote	 hoeveelheden	 verhandeld.	 Nederlands	
tinglazuuraardewerk	is	niet	aanwezig;	de	productie	ving	pas	rond	1620	aan.
Overig
Aan	 dit	 vondstcomplex	 is	 ook	 een	 ijzeren	 kantrechtbijl	 toegeschreven,	 al	 zou	 het	 kunnen	
dat	deze	in	de	grond	rond	of	onder	het	spoor	zat	en	dus	ouder	is	(afb	4.112).301 Het bijlblad 
heeft	een	lengte	van	32	cm	het	snijvlak	is	bijna	evenwijdig	aan	de	steel.	Dit	gereedschap	is	
een	typisch	timmermansgereedschap	en	was	bestemd	om	de	zijkanten	van	een	balk	recht	te	
hakken	(kantrechten).	
Conclusie
Met	zekerheid	is	het	materiaal	na	1593	weggegooid,	aangezien	een	van	de	borden	voorzien	is	
van	dit	jaartal.	Het	ontbreken	van	tabakspijpen	wijst	er	mogelijk	op	dat	het	materiaal	voor	circa	
1610	in	de	bodem	is	beland,	want	na	1610	waren	tabakspijpen	een	algemeen	verschijnsel.	
De	voorwerpen	lijken	tegen	de	nieuwe	achtergevel	S14	te	zijn	gestort.	Wellicht	is	dit	in	1604	
gebeurd.	We	kunnen	de	voorwerpen	aan	de	eigenaren	van	de	herberg	koppelen.
Vanaf	1590	was	Pouwels	Jansz	met	zijn	vrouw	Grietje	Maartens	(Griette	Maertens)	de	uitbater	
van de herberg.302	Na	het	overlijden	van	Pouwels	kocht	Egbert	Claesz	Pottebacker	in	1604	de	
herberg	op.	Grietje	bleef	de	herberg	uitbaten,	want	zij	kocht	samen	met	haar	tweede	man	Dirk	
Adriaansz	(Dirrick	Aedriaensz)	de	herberg	in	1607	weer	aan.	Zij	bleven	tot	1617	de	eigenaren.	

298 	43-C04
299 	43-C01
300 	43-C02
301 	43-M01
302 	Zij	waren	in	1584	getrouwd.



139

De	voorwerpen	zijn	dus	aan	Pouwels	Jansz	en	Grietje	Martens	te	koppelen.	Het	komt	niet	vaak	
voor	dat	we	voorwerpen	uit	deze	tijd	aan	eigenaren	kunnen	toeschrijven.

4.4.3 Deelconclusie
Bij	Nieuwendam	19	zijn	weinig	wijzigingen	te	bespeuren.	Zeker	is	dat	er	meerdere	woningen	
achter	het	huis	stonden,	waarvan	een	klein	stukje	is	opgegraven.
De	herberg	 is	 in	de	16de	eeuw	meerdere	malen	verbouwd,	waarbij	de	 indeling	 is	gewijzigd.	
Bij	de	eerste	verbouw	werd	het	pand	ingedeeld	in	vier	kamers	in	plaats	van	drie	kamers.	De	
brandmuur	met	 schoorsteen	werd	 gesloopt	 en	maakte	 plaats	 voor	 een	 nieuwe	 brandmuur	
met	schoorsteen	halverwege	het	pand.	Aan	weerszijden	zal	een	haardplaats	hebben	gezeten	
waardoor	de	middelste	twee	kamers	verwarmd	waren.	
Vervolgens	werd	de	brandmuur	weer	gesloopt	en	werd	hierop	een	nieuwe	brandmuur	gebouwd.	
Deze	verbouw	hing	samen	met	een	verhoging	van	de	vloer	en	waarschijnlijk	is	ook	de	oostelijke	
zijmuur	versteend.	
Daarna	kortte	men	het	pand	in	en	bouwde	men	een	aanbouw	achter	het	pand.	Deze	laatste	
verbouw	kunnen	we	mogelijk	in	het	jaar	1604	plaatsen	(dus	nog	tijdens	fase	4.3),	want	zowel	
in	 het	 lichtgrijze	 zand	onder	 een	van	de	muren	als	 onder	 een	plavuis	 van	de	 vloer	 is	 een	
duit	uit	1604	gevonden.	Het	zou	kunnen	dat	het	om	bouwoffers	gaat.	Dit	 lijkt	voor	de	17de 
eeuw	vergezocht,	maar	ook	bij	andere	opgravingen	in	Hoorn	zijn	muntjes	onder	vloeren	of	
ingemetseld	in	een	muur	aangetroffen.	Het	jaar	1604	sluit	zeer	goed	aan	bij	de	historische	
gegevens:	in	dat	jaar	was	Egbert	Claesz	Pottebacker,	tevens	de	eigenaar	van	Nieuwendam	18,	
de nieuwe eigenaar en kennelijk liet hij de herberg direct verbouwen.

Afb 4.112 IJzeren bijlblad van een kantrechtbijl.



140

Afb 4.113 Tekening van de bestaande situatie voorafgaand aan de sloop in 1942 (links) en het voorgenomen 
herbouwplan (rechts) van Nieuwendam 19 (collectie RCE).



141

4.5 Fase 5: 1610-1660

4.5.1 Nieuwendam 19
Historisch	 is	 bekend	dat	 in	 1610	 een	nieuw	pand	 op	 perceel	Nieuwendam	19	 is	 gebouwd.	
Dat	blijkt	namelijk	uit	het	jaartal	in	een	gevelsteen	op	de	gevel	(afb	4.113).	Deze	gevelsteen	
bevindt	zich	nu	in	het	Westfries	Museum.	Bij	de	sloop	tijdens	de	oorlogsjaren	is	eenvoudig	tot	
maaiveld	gesloopt.	Daardoor	zijn	alle	funderingen	zeer	goed	in	de	bodem	bewaard	gebleven.
Het	 pand	 had	 een	 lengte	 van	 16,9	 meter	 en	 een	 breedte	 van	 5,2	 meter.	 Het	 pand	 was	
dus	 ongeveer	 0,7	meter	 breder	 dan	 dat	 het	 perceel	 tijdens	 voorgaande	 fasen	was.	Uit	 de	
archiefstukken	hebben	we	achterhaald	dat	de	eigenaar	de	helft	van	de	Hullemansteeg	van	zijn	
buurman had gekocht.

Afb 4.114 De zijmuur van Nieuwendam 19 uit 1610. Bij de sloop in 1942 is eenvoudig tot maaiveld 
gesloopt.

Afb 4.115 De achtermuur van Nieuwendam 19 uit 1610, gezien richting het noorden.
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4.5.1.1 Fase 5.1
Funderingen
Bij	 de	 opgraving	 zijn	 de	 funderingen	 van	 de	 zijmuren	 (S29	 en	S48)	 en	 achtermuur	 (S24)	
blootgelegd	(afb	4.114	en	4.115).	De	fundering	van	de	voorgevel	bevond	zich	op	de	rooilijn	en	
kon niet worden opgegraven.
De	funderingen	waren	gemaakt	van	rood/gele	bakstenen	(appelbloesem)	van	19x9x4	cm	met	
kalkmortel.	Het	opgaande	muurwerk	was	gebouwd	met	rode	bakstenen	van	identiek	formaat	
(19x9x4	cm)	in	een	kruisverband.	Van	dit	opgaande	muurwerk	waren	dusdanig	veel	steenlagen	
aanwezig	dat	een	tienlagenmaat	kon	worden	vastgesteld,	namelijk	48	cm.
Zeer	opvallend	is	dat	de	funderingen	niet	op	houten	palen	of	een	andere	houten	fundering	zijn	
geplaatst.	De	 funderingen	kenden	meerdere	versnijdingen	waardoor	de	onderste	steenlaag	
vier	stenen	breed	was	(circa	76	cm).	Deze	onderste	steenlaag	bevond	zich	op	+0,10	NAP.303 
Voor	een	dergelijk	groot	pand	met	meerdere	verdiepingen	is	een	fundering	op	palen	in	deze	
tijd	gebruikelijk,	zeker	gezien	de	aanwezigheid	van	een	steeg	aan	de	oostzijde.	Het	is	dan	ook	
niet	verwonderlijk	dat	het	pand	in	de	loop	van	de	tijd	ernstig	verzakte.	Nog	merkwaardiger	is	
het	achterwege	laten	van	houten	palen	met	de	kennis	dat	de	opdrachtgever,	Barent	Thijsz,	een	
houthandelaar	was.
In	de	zijmuren	zijn	geen	duidelijke	aanwijzingen	gevonden	voor	een	haardplaats.	Deze	moet	
zich	 in	 de	westelijke	 zijmuur	 hebben	 bevonden,	 aangezien	 aan	 de	 oostzijde	 van	 het	 pand	
een	inpandige	gang	aanwezig	was	(zie	onder).	Aannemelijk	is	dan	dat	de	schoorstenen	van	
Nieuwendam	19	 en	 20	 tegen	 elkaar	 aan	 zijn	 gebouwd,	wat	 inhoudt	 dat	 deze	 zich	 op	 een	
afstand	van	ongeveer	6	meter	uit	de	rooilijn	heeft	bevonden.

Geheel	 aan	 de	 oostkant	 van	 de	 achtergevel	 was	 een	 deur,	 waarbij	 op	 de	 hoeken	 van	 de	
deuropening	natuursteenblokken,	netjes	bewerkt	met	 frijnslag,	waren	geplaatst	 (afb	4.116	
en	4.117).	Een	van	deze	blokken	was	nog	aanwezig	(hoogte	29	cm).304	Opvallend	detail	is	dat	

303 	Ter	plekke	zijn	dus	alle	eventueel	aanwezige	sporen	van	oudere	bebouwing	verdwenen.
304 	Bij	de	opgraving	zijn	nog	twee	losse	blokken	natuursteen	van	identiek	formaat	gevonden.

Afb 4.116 De achtermuur van Nieuwendam 19 uit 1610 vanaf de binnenzijde. Links bevindt zich een 
dichtgezette doorgang.
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deze	op	een	pakket	leisteen	was	gemetseld.	Ook	in	de	westelijke	zijmuur,	ter	hoogte	van	de	
veronderstelde	haardplaats,	was	een	laag	leisteen	in	de	fundering	aanwezig.	Het	verwerken	
van	leisteen	in	muren	werd	gedaan	tegen	optrekkend	vocht	en	is	een	fenomeen	dat	we	uit	
Hoorn al uit de 16de eeuw kennen.

Opmerkelijk	is	dat	een	deel	van	de	westelijke	zijmuur	in	de	goot	of	osendrop	tussen	Nieuwendam	
19	en	20	was	uitgebouwd	en	dieper	gefundeerd	dan	de	 rest	van	de	zijmuur,	althans	 zo	 is	
dat geïnterpreteerd	 tijdens	de	opgraving.	Deze	muur	was	over	 een	 lengte	 van	3,20	meter	
aanwezig	en	was	opgebouwd	uit	rood/gele	bakstenen	van	17,5x8,5x3,5	cm.	Deze	steen	komt	
dus	niet	overeen	met	die	van	de	andere	funderingen.	Dit	stuk	muur	zat	precies	ter	hoogte	van	
de	voorraadkelder	S49	en	hangt	dus	samen	met	de	bouw	van	die	kelder.	Waarschijnlijk	is	deze	
kelder	niet	in	1610	gemaakt,	maar	rond	1620-1640	(zie	onder).	Mogelijk	is	toen	een	deel	van	
de	zijmuur	afgebroken,	een	dieper	fundament	gemaakt,	en	is	de	zijmuur	weer	aangeheeld.

Vloer
Binnen	het	volledige	pand	was	een	dik	pakket	schelpgruis	aanwezig	van	+0,10	tot	+0,40	NAP.	
Hierop	heeft	de	vloer	van	het	pand	gelegen,	maar	daar	resteerde	niets	meer	van.	Vervolgens	
is	binnen	het	pand	opgehoogd	met	geel	zand.

Binnenindeling
Een	onverwacht	resultaat	bij	verdiepen	binnen	het	pand	was	dat	in	de	noordoosthoek,	direct	
achter	de	voorgevel	een	kamertje	was	getimmerd	(afb	4.118).	Op	een	diepte	van	ongeveer	
+0,45	NAP	werd	een	bakstenen	fundering	van	maximaal	twee	steenlagen	gevonden	(S143).	
Hierin	waren	vooral	brokken	van	rood/gele	bakstenen	(20x9x4,5	cm)	gebruikt,	wat	duidt	op	
hergebruik	van	dit	bouwmateriaal.	Onder	het	westelijke	deel	van	deze	fundering	was	een	rand	
van	op	de	kant	geplaatste	gele	bakstenen	(20x10x4,5	cm)	aanwezig	(S144).	Waarschijnlijk	
hebben	we	met	twee	fasen	van	een	eenvoudige	bakstenen	fundering	van	een	houten	wand	te	

Afb 4.117 De dichtgezette doorgang in de achtermuur, met op de hoek een blok natuursteen met frijnslag 
(rechts).
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maken.	Dit	kamertje	had	een	afmeting	van	ongeveer	4,5	bij	2,4	meter.	Binnen	deze	kamer	lag	
erg	veel	mortel	en	puin,	dat	hier	bij	de	afbraak	is	gestort.
Opvallend	is	dat	de	fundering	van	de	zuidwand	van	dit	kamertje	niet	doorliep	naar	de	westelijke	
zijmuur	van	het	huis,	dus	als	volledige	achterwand	van	het	voorhuis.	Aannemelijk	lijkt	toch	dat	
dit	wel	het	geval	is	geweest.

Een	afgescheiden	kamer	in	het	voorhuis	is	een	fenomeen	dat	we	van	meer	17de-eeuwse	huizen	
kennen.	 In	bronnen	wordt	deze	kamer	soms	de	 ‘sijdelcamer’	 (zijkamer)	genoemd.305	Soms	
was	deze	verwarmd,	maar	dat	is	hier	niet	het	geval.	De	kamer	was	groot	genoeg	voor	een	
bedstede,	zodat	deze	ook	als	gastenkamer	kon	worden	gebruikt.
De	 locatie	 van	 de	 zijkamer	 levert	 een	 opvallend	 gegeven	 op,	 namelijk	 dat	 de	 voordeur	
oorspronkelijk	niet	in	het	midden	van	de	voorgevel	zat,	maar	aan	de	rechterkant.	In	later	tijd	
is	de	deur	naar	het	midden	verplaatst,	zoals	we	kunnen	zien	op	de	oude	foto’s	van	het	pand.	
Het	zijkamertje	is	dus	afgebroken.

Achter	het	voorhuis	lag	de	binnenhaard,	maar	van	wanden	van	deze	kamer	zijn	geen	sporen	
gevonden.	We	zouden	kunnen	veronderstellen	dat	er	aan	de	oostkant	een	gang	was,	gezien	
de	positie	van	de	deur	in	de	achtergevel,	en	dat	er	twee	even	grote	kamers	waren.	Precies	op	
de	locatie	van	de	veronderstelde	wand	tussen	beide	kamers	was	in	later	tijd	een	bakstenen	
fundering	aanwezig.
In	 de	 binnenhaard	 (de	 kamer	 achter	 het	 voorhuis)	 zijn	 ongetwijfeld	 bedstedes	 aanwezig	
geweest.

305 	Zantkuijl	e.a.	2001,	39.

Afb 4.118 In de noordoosthoek van het gebouw bevond zich een klein kamertje, het zijkamertje, met een 
bakstenen fundering. Hierop hebben houten wanden gestaan.
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Osendrop
Tussen	Nieuwendam	19	en	20	was	een	goot,	een	zogenoemde	osendrop,	aanwezig.	Dakgoten	
bestonden	nog	niet	en	een	kleine	onbebouwde	strook	tussen	twee	huizen	was	de	standaardwijze	
voor	de	afvoer	van	regenwater.	Op	een	diepte	van	ongeveer	+0,35	NAP	was	tussen	muur	S48	
en	muur	S77,	die	nog	altijd	de	zijmuur	van	Nieuwendam	20	vormde,	een	strook	van	ongeveer	
20	tot	30	cm	breed	met	rode	en	gele	bakstenen,	meest	brokken,	aanwezig	(S112).	De	goot	
liep	af	 richting	het	achtererf	want	ook	daar	 zijn	 resten	van	een	goot	 tussen	beide	panden	
gevonden,	maar	dan	op	een	iets	dieper	niveau	(S100,	ca	+0,10	NAP).	Een	deel	van	de	goot	
was	gemaakt	van	bakstenen	die	op	hun	kant	pal	naast	muur	S77	waren	geplaatst.	Verder	was	
er	ook	een	laag	bakstenen,	die	deels	op	muur	S77	lag	(S86	en	S87).	Ook	hier	waren	diverse	
soorten	en	maten	bakstenen	gebruikt,	net	wat	er	aan	oud	bouwmateriaal	voor	handen	was.

4.5.1.2 Fase 5.2
Binnen	het	pand	is	op	zeker	moment	opgehoogd	met	een	dik	pakket	geel	zand	(S38).	Wellicht	
is	er	een	samenhang	met	de	werkzaamheden	aan	de	Italiaanse	Zeedijk.	In	de	jaren	30	van	
de	 17de	 eeuw	werd	 een	 brede	 zone	 ten	 zuiden	 van	 de	 dijk	 opgehoogd	met	 zand,	 waarna	
hier	huizen	werden	gebouwd.	Dit	pakket	gele	zand	dekte	de	funderingen	van	de	hierboven	
besproken	 zijkamer	 in	 het	 voorhuis	 af.	 De	 bovenkant	 van	 dit	 pakket	 is	 niet	 in	 een	 profiel	
gedocumenteerd,	maar	heeft	zich	zeker	boven	+0,70	NAP	bevonden.
Waarschijnlijk	bleef	er	een	binnenwand	tussen	het	voorhuis	en	de	binnenhaard.	Waarschijnlijk	
was	er	ook	een	wand	die	een	gang	afscheidde,	waar	 in	 later	 tijd	een	bakstenen	 fundering	
aanwezig	 was.	 Verder	 zal	 er	 ook	 een	wand	 tussen	 de	 binnenhaard	 en	 het	 achterhuis	 zijn	
geweest.

Kelder
In	de	binnenhaard	is	een	voorraadkelder	(S49)	gebouwd,	pal	ten	zuiden	van	de	veronderstelde	
haardplaats.	Dat	deze	niet	van	de	bouw	dateert,	blijkt	uit	de	wijze	waarop	deze	aansloot	op	de	
zijmuur.	De	kelder	heeft	een	aantal	verbouwingen	ondergaan,	waardoor	het	oorspronkelijke	
uiterlijk	verloren	is	gegaan.
De	kelder	had	uitwendig	een	afmeting	van	maximaal	3,35	bij	2,40	meter,	maar	het	vloeroppervlak	
was	kleiner.	Aan	de	oostkant	was	een	uitgebouwd	deel	aanwezig;	daar	heeft	zich	de	houten	
steektrap	 bevonden.	 De	 wanden	 waren	 halfsteens	 dik	 en	 gemaakt	 van	 gele	 bakstenen	
(17,5x8,5x3,5	cm)	met	trasmortel.	Aan	de	buitenzijde	waren	de	wanden	aangesmeerd	met	
specie	om	deze	nog	beter	waterdicht	te	maken.
De	kelder	had	 in	het	midden	een	verdiepte	vloer	met	aan	weerszijden	een	hoger	deel	 (ca	
+0,30	NAP)	met	daar	boven	tongewelven	(die	niet	meer	aanwezig	waren).	De	hogere	delen	
hadden	dus	het	uiterlijk	van	een	nis	en	daar	konden	droog	en	koel	etenswaren	of	drank	worden	
opgeslagen.	Op	de	vloer	van	die	hogere	delen	lagen	plavuizen	(13x13	cm)	en	ook	op	de	vloer	
van	het	verdiepte	deel	zullen	deze	plavuizen	hebben	gelegen.	Op	welk	niveau	de	vloer	van	het	
verdiepte	deel	van	de	kelder	lag	weten	we	niet.	Bij	een	verbouw	is	dat	deel	volledig	opgevuld	
met	bakstenen	en	trasspecie	en	is	een	nieuwe	plavuizen	vloer	gelegd.
De	wanden	van	de	kelder	waren	voorzien	van	wandtegels,	maar	deze	zijn	aangebracht	bij	een	
verbouw	van	de	kelder.	Op	basis	van	de	jongste	wandtegels	kunnen	we	die	verbouw	plaatsen	
rond	1700-1750.	Mogelijk	zijn	toen	wandtegels	van	de	oorspronkelijke	betegeling	hergebruikt,	
namelijk	tegels	met	bloem	(tulp	of	kievitsbloem)	in	kwadraat	met	lelies	in	de	hoeken	en	tegels	
met	bloemvaas	met	kandelabers	en	lelies	in	de	hoeken.	Beide	typen	tegels	zijn	bij	de	Hoornse	
plateelbakkerij,	die	actief	was	tussen	1615	en	circa	1650,	gemaakt.	Aannemelijk	is	dus	dat	we	
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hier	met	Hoornse	tegels	te	maken	hebben.	Deze	tegels	wijzen	erop	dat	de	kelder	is	gemaakt	
tussen	1620	en	1640.	De	tegels	worden	bij	fase	6	besproken.

Op	basis	van	bovenstaande	redenering	kunnen	we	ook	de	zandophoging	binnen	het	pand	in	
de	periode	1620-1640	plaatsen.	Deze	 is	namelijk	voorafgaand	aan	de	bouw	van	de	kelder	
opgebracht	en	de	insteek	van	de	kelder	is	daar	weer	doorheen	gegraven.

Ornamenttegels	
Bij	 de	 opgraving	 zijn	 in	 meerdere	
vondstnummers	 fragmenten	 van	 een	
vroeg	 type	 ornamenttegel	 aanwezig	 (ca	
135x135x15/14	 mm,	 afb	 4.119).306	 Deze	
tegel	heeft	centraal	een	ster	en	daar	rondom	
diverse	motieven;	in	de	kleuren	blauw,	groen,	
geel	 en	 oranje.	 Opvallend	 is	 de	 sgrafitto-
versiering	 in	 de	 blauwe	 vlakken,	 iets	 wat	
ook bij vroege majolicaborden voorkomt. 
Deze	 tegel	 wordt	 in	 de	 verzamelaarswereld	 soms	 aangeduid	 als	 ‘Perzische	 ornamenttegel’	
en	wordt	door	Pluis	geplaatst	in	de	periode	1580-1620	(afb	4.119).307	Bij	de	opgraving	zijn	in	
diverse	contexten	fragmenten	van	deze	tegels	gevonden,	namelijk	onder	straatje	S19	(V10),	
bij	aanleg	van	vlak	1	(V13,	V28,	V40),	aanleg	vlak	2	(V48,	V51),	bij	de	haard	in	muur	S57	
(V87)	en	in	de	vulling	van	kelder	S49	(V18,	V29).	Opvallend	is	dat	de	fragmenten	in	beide	
huizen	(nr	19	en	20)	zijn	aangetroffen.	Aannemelijk	is	dus	dat	op	verschillende	momenten	in	
het	verleden	fragmenten	in	de	bodem	zijn	beland.	Het	zou	kunnen	dat	de	tegels	oorspronkelijk	

306 	18-C01,	29-BK06
307 	Pluis	type	A.01.11.51.

Afb 4.119 Twee wandtegels met vroeg 
ornamentdecor, mogelijk daterend uit 1610. Een 
tegelveld uit de collectie van het Rijksmuseum 
(rechts) geeft een beeld hoe het patroon er op 
een tegelvlak uit ziet (collectie Rijksmuseum BK-
1955-146).
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zaten	in	de	haard	van	het	huis	uit	1610	(nr	19)	en	dat	ze	meermaals	zijn	hergebruikt.	Het	is	
onwaarschijnlijk	dat	we	te	maken	hebben	met	Hoornse	productie	aangezien	die	productie	in	
1615	aanving	en	we	scherven	van	dit	type	tegel	in	Hoorn	zelden	tegenkomen.	Dat	houdt	in	
dat	ze	elders	zijn	gemaakt	(bijvoorbeeld	in	Amsterdam)	en	als	bouwmateriaal	naar	Hoorn	zijn	
verhandeld.

4.5.1.3 Deelconclusie
Het	grote	koopmanshuis	Nieuwendam	19	uit	1610	kennen	we	van	oude	foto’s	en	tekeningen	
die	voorafgaand	aan	de	sloop	zijn	gemaakt.	Inpandig	waren	er	toen	grote	ruimtes	voor	het	
gebruik	als	kaaspakhuis.	Aannemelijk	is	dat	het	niet	als	zodanig	is	gebouwd,	maar	dat	het	een	
koopmanshuis	was	waarin	op	de	begane	grond	werd	gewoond	en	met	opslagruimtes	op	de	
verdiepingen	en	zolder.	Dit	wordt	bevestigd	door	de	archeologische	resultaten.	Op	de	begane	
grond	was	 in	het	voorhuis	een	zijkamertje	aanwezig	en	daar	achter	 lagen	twee	kamers	en	
een	gang.	De	middelste	kamer	was	de	binnenhaard.	Het	huis	 is	waarschijnlijk	ergens	in	de	
jaren	30	van	de	17de	eeuw	verbouwd	waarbij	een	dik	pakket	geel	zand	is	aangebracht	en	in	de	
binnenhaard	een	voorraadkelder	is	gemaakt.
Zeer	opvallend	is	dat	geen	palen	onder	de	muren	zijn	geslagen,	terwijl	dat	 in	deze	periode	
bij	nieuwbouw	van	grote	huizen	wel	gebruikelijk	was.	De	gevolgen	daarvan	waren	voor	de	
bouwheer	vermoedelijk	niet	merkbaar,	maar	enkele	eeuwen	later	was	het	pand	sterk	verzakt	
en	dat	was	de	reden	voor	de	sloop.	

4.5.2 Nieuwendam 20
Kenmerkend	voor	deze	fase	is	ophoging	met	geel	zand.	Waarschijnlijk	is	er	een	samenhang	
met	de	zandophoging	van	het	buurpand	nr	19.	Voorafgaand	aan	die	bouw	is	namelijk	ook	dat	
perceel	grootschalig	opgehoogd	met	geel	zand.	Om	te	voorkomen	dat	het	water	van	dit	perceel	
zou	toestromen,	was	ophoging	pure	noodzaak.

Binnenmuren
In	deze	periode	zijn	de	houten	binnenwanden	in	het	voorste	deel	van	de	herberg	vervangen	
door	bakstenen	binnenmuren	(S58,	afb	4.120).	Deze	waren	deels	op	de	bestaande	plavuizen	
vloer	gebouwd.	Van	de	noordmuur	 is	 slechts	een	klein	stukje	 teruggevonden	doordat	deze	
grotendeels	is	gesloopt	bij	de	bouw	van	een	kelder	in	1660.	In	deze	binnenmuren	waren	vooral	
kleine	rood/gele	bakstenen	(17x8x4	cm	en	16,5x8x3,5	cm)	met	veel	kalkmortel	toegepast.	
Van	deze	binnenmuur	resteerden	maximaal	zeven	steenlagen	en	de	muur	was	steens	breed.	
Dit	duidt	op	een	volledig	bakstenen	muur.
Gelijktijdig	zal	de	vloer	(S67)	zijn	opgehoogd.	Hierop	lag	een	pakket	van	puin	en	mortel	(S51)	
waaruit	een	knikker	van	steengoed,	een	randscherf	van	een	majolicabord	met	aigrettemotief	
en	een	tabakspijp	komen,	daterende	uit	de	eerste	helft	van	de	17de eeuw.308	Daarnaast	komt	
uit	 deze	 laag	 een	 bijzondere	 vondst,	 namelijk	 een	 religieuze	 hanger,	 die	 hieronder	 wordt	
besproken.

Ook	in	het	achterste	deel	van	de	herberg	is	een	bakstenen	fundering	(S32	/	S44)	gemaakt	op	
de	plaats	van	de	houten	binnenwand	(afb	4.120).	Dit	 is	niet	gelijktijdig	gedaan,	maar	later	
dan	binnenmuur	S58	(zie	aansluiting	muren	S47,	S58	en	S44).	Hier	waren	rode	en	rood/gele	
bakstenen	 (16,5x8,5x4	 tot	 16x8x4	 cm)	met	 veel	 kalkmortel	 gemetseld.	 Deze	 binnenmuur	

308 	V37.	De	tabakspijp	kan	worden	geplaatst	tussen	1615	en	1630.



148

Afb 4.120 Bij Nieuwendam 20 zijn inpandig de houten wanden vervangen door bakstenen binnenmuren.
Boven: Fundering S44 met rechts fundering S47 en links fundering S31.
Midden: De aansluiting van funderingen S32 en S14.
Onder: Zuidzijde van profiel 3 met links fundering S14 en rechts fundering S31. Daartussen een restant 
van fundering S32, met daarboven een zandophoging.
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kenden	slechts	enkele	steenlagen,	waarvan	de	bovenste	halfsteens.	Dit	duidt	erop	dat	hierop	
een	houten	wand	heeft	gestaan.	

Aanbouw
Bij	fase	4.2	is	reeds	de	aanbouw	achter	het	pand	besproken.	Deze	is	vermoedelijk	rond	1604	
gemaakt,	dus	enkele	jaren	voor	de	bouw	van	het	nieuwe	pand	op	perceel	Nieuwendam	19.	
Ten	oosten	van	de	oostmuur	van	de	aanbouw	(S70)	was	een	goot	(osendrop)	van	bakstenen	
(rood/gele	bakstenen	18,5x9x4	cm)	aanwezig	(S71,	afb	4.107).309	Hierop	lag	wat	afval	met	
tabakspijpen,	 dat	 uit	 de	 herberg	 afkomstig	 zal	 zijn.310	 De	 tabakspijpen	 laten	 zich	 plaatsen	
tussen	1620	en	1650.	Een	van	deze	draagt	het	merk	‘TM	gekroond’,	een	merk	dat	mogelijk	
is	toe	te	schrijven	aan	de	in	Enkhuizen	actieve	tabakspijpenmaker	Tjarck	Meijnertsz,	van	wie	
vermeldingen	bekend	zijn	uit	de	jaren	1635,	1637	en	1638.	Een	andere	tabakspijp	is	voorzien	
van	een	hielmerk	met	de	letters	RM,	een	merk	dat	wordt	geplaatst	tussen	1625	en	1645	en	
waarop in dit rapport dieper wordt ingegaan. 
De	osendrop	heeft	gelegen	tussen	deze	aanbouw	en	een	aanbouw	achter	Nieuwendam	19,	
die	bij	fase	6	wordt	besproken.	Op	basis	van	de	toegepaste	wandtegels	langs	de	plint	in	die	
aanbouw	wordt	de	bouw	rond	1650	geplaatst	(dus	nog	tijdens	fase	5).	De	tabakspijpen	in	de	
osendrop	lijken	op	een	iets	vroegere	datering	te	wijzen.	In	de	kaartbijlagen	is	de	aanbouw	van	
Nieuwendam	19	nog	niet	bij	fase	5	weergegeven.

Vloeren
De	 jongste	 niveaus	 van	 de	 herberg	 waren	 grotendeels	 verstoord	 door	 de	 bouw	 van	 het	
koopmanshuis	in	1660.	Daarnaast	speelde	de	bodemsanering	een	negatieve	rol	in	het	goed	

309 Deze	goot	toont	aan	dat	de	aanbouw	van	Nieuwendam	19	(met	zijmuur	S30)	ergens	tijdens	fase	5	
moet	zijn	gebouwd.

310 V46 en  V69

Afb 4.121 Plavuizen vloer ten zuiden van binnenmuur S47, met een halfsteens muur van een bedstede.
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documenteren	van	de	bovenste	niveaus.
In	het	voorste	gedeelte	van	het	pand	is	geen	vloer	aangetroffen	die	in	deze	periode	kan	worden	
geplaatst.	Ten	zuiden	van	 tussenmuur	S47	was	wel	nog	een	gedeelte	van	een	vloer	 (S45)	
aanwezig,	 gemaakt	 van	 geglazuurde	 plavuizen	met	 formateten	 variërend	 van	 11,5x11,5x2	
cm	tot	13,5x13,5x3	cm	op	een	laag	geel	zand	(afb	4.121).	Deze	vloer	lag	op	+1,07	NAP,	wat	
aanzienlijk	hoger	is	dan	de	oude	vloer.	Voorafgaand	is	een	dik	pakket	geel	zand	opgebracht.	
De	 vloer	 lag	 tegen	 een	 halfsteens	 muurtje	 (S46)	 evenwijdig	 aan	 en	 op	 een	 afstand	 van	
ongeveer	80	cm	van	de	gangmuur.	Dit	muurtje	was	over	een	lengte	van	1,30	meter	aanwezig	
en	werd	daarna	verstoord	door	de	insteek	van	de	achtermuur	(S31)	van	het	huis	uit	1660.	
Mogelijk	zat	hier	een	bedstede.
Achter	de	achtermuur	was	op	een	niveau	van	+0,96	NAP	een	klein	stuk	van	een	bestrating	van	
gele	bakstenen	aanwezig	(S62).	Waarschijnlijk	was	dit	een	pad	achter	de	deur,	uitkomend	op	
de	Paradijssteeg.

Tonput
Voorin	 de	 herberg	 was	 een	 put	 van	 twee	
op	 elkaar	 geplaatste	 eikenhouten	 tonnen	
(S111)	aanwezig	met	een	voor	een	inpandige	
ligging	opmerkelijk	groot	model	(afb	4.122).	
Tijdens	 de	 opgraving	 is	 gedacht	 dat	 deze	
hoorde	bij	het	huis	dat	in	1660	is	gebouwd,	
maar	de	diepte	waarop	de	bovenzijde	van	de	
duigen	van	de	bovenste	ton	is	aangetroffen	
(+0,42	 NAP),	 wijst	 erop	 dat	 deze	 bij	 een	
oudere vloer hoorde. Beide tonnen hadden 
een diameter van ongeveer 50 cm. De 
onderste	 ton	 was	 compleet	 met	 houten	
bodem	ingegraven;	deze	lag	op	-0,78	NAP.	
In	totaal	was	de	put	dus	1,20	meter	diep.	De	
onderkant	van	de	duigen	van	de	bovenste	
ton	was	afgezaagd,	waarschijnlijk	zodat	de	
tonnen	 beter	 naadloos	 op	 elkaar	 konden	
worden	 gezet.	 Opmerkelijk	 is	 dat	 rond	 de	
bovenste	ton	vlechtwerk,	waarschijnlijk	een	
mand,	 aanwezig	 was.	 Mogelijk	 moest	 dit	
werken	als	filter	tegen	inspoelen	van	zand.	
Er	is	dus	enige	moeite	gedaan	om	te	zorgen	
dat	 de	 put	 goed	 afgesloten	was	 van	 zand	
en	water	van	buitenaf.	De	put	was	geheel	
opgevuld	met	grijs	zand	en	veel	schelpgruis	
en	ook	wat	brokjes	mortel,	baksteen	en	plavuis.
De	tonnen	worden	besproken	in	hoofdstuk	6.	Van	beide	tonnen	is	een	duig	dendrochronologisch	
onderzocht,	maar	dit	heeft	geen	datering	opgeleverd.311

De	 functie	 van	 de	 ton	 is	 onzeker.	 Voor	 een	 schrobput	was	 deze	 erg	 groot	 en	 diep.	 Bij	 de	
opgraving	 viel	 op	 dat	 de	 duigen	 en	 de	 bodem	 van	 de	 onderste	 ton	 naar	 olie	 ruiken.	 Een	

311 	M16.1	en	M17.1

Afb 4.122 Tonput S111 gemaakt van twee houten 
tonnen op elkaar, in de voorkamer.
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mogelijkheid	is	dat	de	put	is	gemaakt	in	de	periode	dat	het	pand	geen	functie	meer	had	als	
herberg	en	voordat	het	nieuwe	pand	(in	1660)	werd	gebouwd.	De	datering	zou	dan	ergens	
tussen	circa	1640	en	1660	liggen.	De	put	had	dan	een	specifiek	ambachtelijk	doel,	bijvoorbeeld	
als	olievat	voor	het	smeren	van	bepaalde	kleine	scheepsonderdelen.	

Religieuze	hanger
Een	leuke	vondst	(uit	S51,	zie	boven)	is	een	
religieuze	hanger,	ook	wel	scapulierpenning	
genoemd,	met	op	de	voorzijde	een	afbeelding	
van	Maria	met	Kind	binnen	stralenkrans	en	
op	de	keerzijde	een	mannelijke	heilige	die	
een	klein	Mariabeeld	aanbidt	(afb	4.124).312 
De	tekst	S.PHILIPP.N	maakt	duidelijk	dat	het	
om	de	heilige	Filippus	Neri	(1515-1595)	gaat.	
Deze	heilige	was	een	katholieke	priester	die	
in	Rome	actief	was	en	een	belangrijke	rol	in	
de	contrareformatie	speelde.	In	1600	werd	
hij	 zalig	 verklaard	 en	 in	 1622	 volgde	 de	
heiligverklaring.	 Zijn	 verering	 verspreidde	
zich	 snel,	 onder	 andere	 door	 toedoen	 van	
de	 jezuïeten.	 Het	 hier	 gevonden	 scapulier	
dateert	 waarschijnlijk	 uit	 de	 17de	 of	 18de 
eeuw.	 Vergelijkbare	 exemplaren	 zijn	
vooralsnog	onbekend.	De	eigenaar	van	deze	
hanger	was	zeker	een	overtuigd	katholiek.

Een	afwijkend	bord
Uit	 een	 zandlaag	 binnen	 Nieuwendam	
20 komt een deel van een bord van een 
afwijkend	type	(afb	4.125).313	Opmerkelijk	is	
dat	scherven	van	dit	bord	ook	zijn	gevonden	
in	een	zandlaag	binnen	Nieuwendam	19.314 
Dit	 duidt	 er	 eens	 te	meer	 op	 dat	 een	 dik	
zandpakket	 in	 beide	 panden	 gelijktijdig	 is	
opgebracht	en	waarschijnlijk	is	dit	gebeurd	
in	de	periode	dat	ook	de	Italiaanse	Zeedijk	
met	zand	werd	verbreed	(Achter	op	t	Zand)	
in	de	jaren	30	van	de	17de	eeuw.	Het	bord	is	
van	roodbakkend	aardewerk,	staan	op	drie	
standlobben	en	heeft	een	model	rand	dat	typerend	voor	lekschalen	is.	Het	is	ongeglazuurd,	
wat	voor	borden	zeer	ongebruikelijk	is,	en	vertoont	inwendig	lichte	roetaanslag.	Waarschijnlijk	
was	het	bestemd	als	vuurtest.

312 	16-M01
313 	V110-C01
314 	V186

Afb 4.124 Religieuze hanger met Maria met Kind en 
Filippus Neri, 1650-1750.

Afb 4.125 Bord van ongeglazuurd roodbakkend 
aardewerk, waarschijnlijk gebruikt als vuurtest.
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Nistegels
Binnen	de	herberg	is	een	fragment	van	een	
nistegel	 gevonden	 (afb	 4.126).315	 Helaas	
gaat	het	hier	om	een	zeer	klein	 fragment,	
maar	uit	de	dikte	(23	mm)	en	de	beschilderde	
rand blijkt dat we te maken hebben met 
een	 nisvloertegel.	 Het	 centrale	 decor	 is	
onbekend.	 Als	 hoekmotief	 is	 een	 voluut	
aanwezig.	 Dit	 is	 een	 weinig	 voorkomend	
hoekmotief	en	tot	nu	toe	zijn	nistegels	met	
dit	 hoekmotief	 onbekend.	 Ervan	 uitgaande	
dat	 het	 om	 Hoornse	 productie	 gaat,	 valt	
hieruit	 indirect	 af	 te	 leiden	 dat	 in	 Hoorn	
tegels	 met	 voluuthoeken	 zijn	 gemaakt.	
Een	grote	verrassing	 is	 dat	niet	 aangezien	
we	meerdere	 vondsten	 van	 tegels	met	 dit	
hoekmotief	 uit	 Hoorn	 kennen	 (afb	 4.127).	
Ze vormen echter een kleine groep binnen 
de	tegelvondsten.
Onder	 de	 vondsten	 van	 de	 opgraving	 is	
een	 groot	 fragment	 van	 nog	 een	 tweede	
nisvloertegel	 aanwezig	 (afb	 4.126).316 
Onzeker	is	of	deze	van	perceel	Nieuwendam	
19	 of	 20	 komt.	 Deze	 tegel	 heeft	 niet	 een	
gebruikelijk	 formaat	 van	 ongeveer	 13	 cm,	
maar	 een	 extra	 groot	 formaat	 van	 20	 cm	
en	is	ook	dikker	(18	mm)	dan	een	normale	
tegel.	De	tegel	was	bestemd	als	bodemplaat	
in	een	kaarsnis.	Hierdoor	was	de	zijkant	van	
de	 tegel	 zichtbaar	 en	 deze	 werd	 daarom	
met	 een	 eenvoudig	 motief	 beschilderd,	
zoals	ook	aan	dit	exemplaar	 is	 te	zien.	De	
tegel	 is	beschilderd	met	een	decor	dat	als	
‘pompadour’	 wordt	 aangeduid.	 Dit	 decor	
kwam	veel	voor	op	tegels	uit	de	eerste	helft	
van	 de	 17de	 eeuw	 en	 in	 die	 periode	 is	 de	
nisvloertegel	dan	ook	te	plaatsen.	
Kaarsnissen	met	speciaal	daarvoor	gebakken	tegels	(nisvloertegel,	nisrandtegels	en	geschulpte	
nistoptegels)	zijn	een	typisch	Westfries	fenomeen.	Zeker	is	dat	deze	in	Hoorn	zijn	gemaakt,	
zoals	blijkt	uit	een	vondst	tussen	productieafval	van	de	Hoornse	plateelbakker.	Deze	was	actief	
tussen	1615	en	circa	1650.	Mogelijk	zijn	deze	kaarsnissen	ook	in	Enkhuizen	en	in	Amsterdam	
gemaakt,	maar	het	aantal	vondsten	uit	die	steden	en	omgeving	 is	erg	klein	 in	vergelijking	
met	Hoorn.	Bij	nagenoeg	iedere	opgraving	in	Hoorn	wordt	wel	een	fragment	van	een	nistegel	
gevonden.	De	vondsten	van	nistegels	zijn	gepoogd	in	kaart	te	brengen	en	hieruit	blijkt	dat	

315 	39-BK01
316 	153-BK01

Afb 4.126 Een groot fragment van een vloertegel 
van een kaarsnis met pompadourdecor, en een 
klein fragment van een tweede vloertegel van een 
kaarsnis met voluuthoek. De tegels zijn waarschijnlijk 
gemaakt in Hoorn tussen 1615 en 1650. 
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verreweg	 de	 meeste	 vondsten	 uit	 Hoorn	
komen.317	 Daarnaast	 zijn	 vondsten	 uit	
meerdere	dorpen	in	oostelijk	West-Friesland	
bekend.	Incidenteel	worden	vondsten	elders	
in	Noord-Holland	gedaan.	Deze	verspreiding	
lijkt	 de	 productie	 in	 Hoorn	 te	 bevestigen.	
Overigens	 zijn	 buiten	 Noord-Holland	 wel	
nisvloertegels	 bekend.	 Deze	 zijn	 onder	
andere in Utrecht vervaardigd en hebben 
behoord	bij	kaarsnissen	die	uitsluitend	van	
een	dergelijke	vloertegel	waren	voorzien	en	
dus	niet	van	speciaal	gemaakte	randtegels	
en	toptegels.
Binnen	 de	 nistegels	 zijn	 tegels	 met	
pompadourdecor	 overigens	 het	 meest	
voorkomende	 decor.	 De	 oudst	 bekende	
vondst	 dateert	 uit	 1929	 en	 komt	 van	 een	
perceel	 aan	 de	 Appelhaven.	 Deze	 tegel	
is	 nu	 te	 zien	 als	 bodemplaat	 van	 een	
gereconstrueerde	kaarsnis	 in	het	Westfries	
Museum.	Een	nisrandtegel	is	in	de	jaren	60	
gevonden	aan	de	Appelhaven	en	bevindt	zich	
sindsdien	 in	 de	 collectie	 van	het	Westfries	
Museum.	 In	 het	 Pietersdal	 bevindt	 zich	
een	 complete	 originele	 kaarsnis	 (de	 enige	
nog	 bestaande	 kaarsnis)	 die	 volledig	 is	
opgebouwd	uit	tegels	met	pompadourdecor	
(afb	 4.128).	 Historisch	 is	 bekend	 dat	 de	
Hoornse	plateelbakkerij	in	de	jaren	1618	en	
1619	veel	wandtegels	aan	dit	oude	mannen-	
en	 vrouwenhuis	 leverde.318	 Vondsten	 van	
nistegels	 met	 pompadourdecor	 zijn	 ook	
buiten	Hoorn	bekend,	namelijk	uit	Enkhuizen	
en Schellinkhout.319 Verder kan nog worden 
vermeld	 dat	 exemplaren	 aanwezig	 zijn	
in	 de	 collecties	 van	 het	 Rijksmuseum	 in	
Amsterdam,	Museum	De	Lakenhal	in	Leiden	
en	het	Tegelmuseum	in	Otterlo.	De	vondst	
aan	de	Nieuwendam	is	een	mooie	aanvulling	
op	deze	lijst.

Binnen	 het	 huis	 zijn	 nog	 enkele	 tegels	 uit	
de	eerste	helft	van	de	17de	eeuw	gevonden,	
waaronder	fragmenten	van	twee	randtegels	

317  Schrickx 2016.
318 	Schrickx	2016,	21.
319 	Project	341	en	336.

Afb 4.127 Een voorbeeld van een tegel met 
voluuthoeken, opgegraven aan de Karperkuil in 
Hoorn in 1995.

Afb 4.128 Betegelde kaarsnis in het Pietershof in 
Hoorn. Oorspronkelijk was de nis opgenomen in 
een betegeling van een haardplaats met uitsluitend 
pompadourtegels. Bij een restauratie is de nis op een 
nieuwe plek herplaatst.
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(afb	 4.129).320	 Beide	 hebben	 een	 uitgespaard	 ornamenteel	 decor.321	 Randtegels	 komen	
incidenteel	voor	en	de	toepassing	is	niet	duidelijk.	

Afvallaag	van	Het	Paradijs
Een	van	de	meest	interessante	vondstcomplexen	van	de	opgraving	is	een	laag	(ca	15	cm	dik)	
met	haardas	en	afval	(S15),	die	duidelijk	van	de	herberg	Het	Paradijs	afkomstig	is.322	Deze	
laag	leek	tijdens	de	opgraving	te	worden	begrensd	door	muren	S12	en	S13,	maar	deze	muren	
moeten	jonger	zijn.
Het	materiaal	is	zeer	gefragmenteerd:	in	totaal	zijn	394	scherven	gebruikskeramiek	aanwezig	
die	een	minimum	van	slechts	45	exemplaren	vormen.	Daarnaast	zijn	tussen	het	afval	de	resten	
van	dertien	tabakspijpen,	een	knikker	van	steengoed	en	enkele	fragmenten	van	wandtegels	
aanwezig.	Bij	de	tabakspijpen	valt	op	dat	deze	duidelijk	asaanslag	vertonen:	ze	hebben	eerst	
in	de	haardas	gelegen	en	zijn	daarna	met	het	andere	afval	weggegooid.
Keramiek
Binnen	het	vondstcomplex	valt	vooral	het	 steengoed	op.	De	scherven	van	minimaal	negen	
kannen	zijn	aanwezig	(20%	van	het	MAE),	waarvan	acht	zijn	te	rekenen	tot	het	type	s2-kan-84	
(afb	4.130.1).	Op	het	perceel	zijn	in	andere	vondstnummers	nog	meer	scherven	van	dit	type	
kan	gevonden,	die	hier	ook	worden	besproken	(afb	nr	2).323	De	kannen	uit	dit	vondstcomplex	
zijn	alle	vervaardigd	in	het	Westerwald.	Bij	de	scherven	uit	andere	vondstnummers	zijn	ook	
twee	exemplaren	van	dit	model	kan	uit	Raeren	aanwezig.	In	deze	plaats	werd	rond	1570	voor	
het	eerst	dit	model	kan	gemaakt:	een	kan	met	bolle	buik	en	vloeiende	overgang	naar	een	hoge	
smalle	hals	met	veel	ribbels.	Typisch	voor	de	kannen	is	de	toepassing	van	drie	ovale	appliques	
met	meestal	wapens.	De	kannen	uit	Raeren	hebben	een	bruin	zoutglazuur.	Op	een	van	de	hier	
gevonden	exemplaren	bevindt	zich	een	applique	met	een	wapenschild	met	ree	met	daarboven	
een	 ree	als	helmteken	en	de	 initialen	AW.324	Mogelijk	betreft	het	 een	 fantasiewapen	en	de	
initialen	AW	slaan	op	de	stempelsnijder.325	Van	de	andere	kan	uit	Raeren	is	alleen	de	bovenkant	
gevonden.326	Al	snel	kwamen	ook	kannen	met	een	grijs	zoutglazuur	en	details	in	kobaltblauw	

320 38-BK01
321 Pluis	A.14.03.37
322 V6	en	V25.	Ook	in	V51	bevinden	zich	scherven	die	tot	dit	vondstcomplex	behoren.
323 28-C01,	V51,	61-C01,	65-C01
324 61-C01.	 Deze	 behoort	 niet	 tot	 dit	 vondstcomplex,	 maar	 is	 gevonden	 in	 een	 laag	 die	 dateert	

voorafgaand	aan	de	bouw	van	aanbouw	S69/S70	(zie	profiel	2).
325 Op	de	website	van	het	Töpfereimuseum	Raeren	staat	dit	applique	onder	de	wapens	0047.
326 65-C01

Afb 4.129 Twee fragmenten van randtegels met uitgespaard decor, 1600-1650.
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op	de	markt,	 de	wijze	 van	decoreren	die	 typisch	 voor	 het	Westerwald	 zou	worden.	Vanuit	
Raeren	werd	dit	model	kan	in	het	Westerwald	geïntroduceerd.	Minimaal	vijf	kannen	dragen	het	
wapen	van	Amsterdam,	zoals	in	het	algemeen	bij	veel	kannen	van	dit	type	het	geval	is.	Bij	
drie	van	deze	kannen	betreft	het	een	gekroond	wapenschild	met	aan	weerszijden	de	initialen	
IM	en	het	cijfer	91.	Dit	stempel	is	in	1591	door	de	bekende	pottenbakker	Johann	Mennicken	

1

2

Afb 4.130 Keramiek uit de afvalkuil van herberg Het Paradijs, 1600-1630.
1 Scherven van bierkannen uit het Westerwald met appliques met het wapen van Amsterdam en jaartal 
1591 (06-C11)
2 Scherven van bierkannen uit het Westerwald met appliques met het wapen van Amsterdam en jaartal 
1630 (06-C10)
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3

4

5

6

7 8

Afb 4.130 (vervolg, ook volgende pagina) Keramiek uit de afvalkuil van herberg Het Paradijs, 1600-1630.
3 Bierkan uit het Westerwald (06-C14).
4 Scherven van bierkannen uit het Westerwald (06-C12)
5 Scherf van een bierkan uit het Westerwald (28-C01)
6 Scherf van een bierkan uit het Westerwald (06-C13)
7 Scherf van een bierkan uit Raeren met maatpegel in de hals (65-C01)
8 Scherf van een bierkan uit Raeren (61-C01)
9 Randscherven van een bord van majolica met Chinees decor (06-C01)
10 Klein bord van majolica met centraal een Chinese tuin met vogel (06-C02)
11 Randscherf van een bnord van majolica met Italiaans aigrettemotief (06-C07)
12 Kom van majolica met centraal een Chinese tuin met insect (25-C01)
13 Scherven van een bord van majolica met Chinees decor (06-C04). Het bord vertoont defecten in yet 
glazuur en kan worden toegeschreven aan de Hoornse plateelbakkerij.
14 Randscherven van een bord van majolica (06-C05)
15 Scherf van een bord van faience met centraal een landschap, waarschijnlijk gemaakt in Delft (06-C09)
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11

12

13

14

15
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gemaakt.	Hij	kwam	uit	Raeren	en	vestigde	zich	in	het	Westerwald.	De	andere	twee	kannen	
hebben	appliques	met	het	wapen	van	Amsterdam	met	twee	staande	leeuwen	als	wapendragers	
en	het	 jaartal	1630.	De	overige	kannen	zijn	voorzien	van	wapenappliques	die	zich	moeilijk	
laten	thuisbrengen.	Eén	kan	heeft	een	applique	met	een	wapen	met	drie	korenschoven.	Eén	
kan	heeft	een	applique	met	onduidelijk	wapen	en	de	letters	NSK.	De	laatste	kan,	die	tevens	het	
meest	compleet	is,	heeft	appliques	met	een	wapen	met	vogelachtig	dier	op	een	tak.327	Tot	slot	
is	van	belang	om	te	vermelden	dat	bij	één	van	de	kannen	een	maatpegel	in	de	hals	zichtbaar	
is.328	Of	de	andere	kannen	ook	maatpegels	hebben	gehad,	laat	zich	niet	met	zekerheid	zeggen	
vanwege	de	hoge	mate	van	incompleetheid.	Maatpegels	bij	dit	type	kan	komen	vaker	voor.	
Dertien	voorwerpen	behoren	 tot	het	 roodbakkend	aardewerk	 (29%	van	het	MAE).	We	zien	
standaardvormen	voor	de	eerste	helft	 van	de	17de	 eeuw,	 zoals	een	bakpan	met	kraagrand	
(r-bak-4),	 een	 bord	met	 korte	 platte	 vlag	 (r-bor-6),	 een	 deksel,	 grapen	met	 kraagranden	
(o.a.	r-gra-30	en	r-gra-52),	grapen	met	onverdikte	randen	(o.a.	r-gra-33),	een	kop	met	hoge	
zijwand	(r-kop-20),	een	lekschaal,	een	geglazuurde	test	met	vierkante	bak	(r-tes-2)	en	een	
ongeglazuurde	test	met	vierkante	bak	(r-tes-3).	Dit	laatste	voorwerp	is	voor	een	groot	deel	
teruggevonden	(afb).329	In	een	test	werden	gloeiende	kooltjes	gedaan	en	het	voorwerp	kon	
zo	worden	gebruikt	om	een	tabakspijp	aan	te	steken	of	in	een	stoof	om	de	voeten	warm	te	
houden.
Tot	 het	witbakkend	 aardewerk	 behoren	 tien	 voorwerpen	 (22%	 van	 het	MAE):	 een	 bakpan	
met	manchetrand	(w-bak-5),	een	klein	bord	of	zoutschaaltje,	een	grape,	een	komfoor,	een	
kop,	 een	 olielamp	 en	 twee	 pispotten	met	 platte	 uitstaande	 rand	 en	 op	 een	 ziel	 (w-pis-4).	
De	komfoor	valt	op	omdat	dit	een	weinig	voorkomende	vorm	is.	Deze	is	waarschijnlijk	in	de	
herberg	gebruikt	om	eten	op	tafel	warm	te	houden.	Pispotten	mochten	in	de	herberg	uiteraard	
ook	niet	ontbreken	want	deze	werden	’s	nachts	door	de	gasten	die	bleven	overnachten	op	hun	
kamer gebruikt.
Onder	 de	 vondsten	 bevinden	 zich	 minimaal	 acht	 borden	 en	 een	 kom	 van	 majolica	 (20%	
van	het	MAE).	Dat	 is	een	 relatief	hoog	aantal.	Hoewel	alle	voorwerpen	 fragmentarisch	zijn	
teruggevonden,	zijn	enkele	van	deze	interessant	om	te	vermelden.
Een	van	de	borden	is	archeologisch	zeer	interessant	omdat	het	een	misbaksel	is	(afb	nr	3).330 
Tegels	met	defecten	die	tijdens	het	bakproces	zijn	ontstaan,	komen	we	zo	nu	en	dan	tegen.	
Deze	werden	kennelijk	voor	een	kleine	prijs	verkocht	en	waren	ondanks	de	defecten	geschikt	
als	 wandbekleding	 van	 bijvoorbeeld	 een	 kelder.	 Majolicaborden	 met	 defecten	 zien	 we	 als	
bodemvondst	zelden.	In	dit	geval	zijn	de	productiefouten	dusdanig	ernstig	dat	we	eigenlijk	niet	
meer	van	een	defect	kunnen	spreken,	maar	van	een	misbaksel.	Deze	zou	niet	misstaan	tussen	
het	productieafval	van	de	Hoornse	plateelbakkerij	dat	enkele	jaren	geleden	is	opgegraven.331 
Ook	het	model	van	het	bord	met	bolle	spiegel	en	platte	vlag	(m-bor-13)	past	hier	naadloos	
bij.	We	kunnen	dus	met	zekerheid	stellen	dat	dit	een	Hoorns	product	 is	en	daarmee	 is	het	
interessant	voor	het	beeld	van	de	Hoornse	productie.	Kennelijk	werd	dit	bord,	waarvan	het	
glazuur	 her	 en	 der	 is	 opgekrompen	 waardoor	 de	 biscuitscherf	 zichtbaar	 is,	 toch	 nog	 als	
bruikbaar	in	de	herberg	beschouwd.	Helaas	is	het	bord	incompleet.	Het	is	in	blauw	beschilderd,	
een	wijze	van	beschildering	die	is	overgenomen	van	het	Chinees	porselein.	Op	de	spiegel	is	een	
aan	kraakporselein	ontleend	decor	aanwezig:	een	rotstuin	met	waarschijnlijk	een	vogel.	Op	de	

327 Dit	doet	denken	aan	het	wapen	van	Greifswald,	maar	de	weergave	van	het	vogelachtige	dier	wijkt	
af.

328 65-C01
329 06-C15
330 06-C04	(samengesteld	uit	V06,	V25	en	V51)
331 Schrickx 2016.
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platte	vlag	is	een	doorlopend	decor	met	Chinese	motieven	met	vogels	geschilderd.	
Een	tweede	bord	 is	grotendeels	compleet	teruggevonden	en	heeft	een	kleine	diameter	(afb	
nr	4).332	Ook	dit	bord	heeft	een	centraal	decor	met	Chinese	tuin	met	vogel.	Op	de	rand	staat	
een	doorlopend	ornamentaal	decor	(een	soort	servetrand).	Dit	bord	vertoont	geen	defecten,	
maar	 kan	 zeker	 als	 Hoornse	 productie	worden	 beschouwd.	 Scherven	 van	 dit	 kleine	model	
bord	 zijn	 tussen	 het	 productieafval	 aangetroffen.	Dit	 randmotief	 zien	we	 vaak	 op	Hoornse	
bodemvondsten.	 Van	 een	 vergelijkbaar	 tweede	 bord	 zijn	 tussen	 het	 afval	 slechts	 enkele	
randscherven	 aangetroffen	 (afb	 nr	 5).333	 Hier	 zien	 we	 een	 randmotief	 dat	 ook	 tussen	 het	
Hoornse	plateelbakkersafval	aanwezig	is.
Een	 vierde	 majolicabord	 heeft	 een	 randdecor	 dat	 een	 nabootsing	 van	 de	 typische	
kraakporseleinen	vakkenrand	is	(afb	nr	6).334	De	spiegel	van	dit	bord	ontbreekt.	Ook	dit	zou	
goed	een	Hoorns	product	kunnen	zijn.
Van	geheel	andere	aard	is	een	bord	waarvan	slechts	een	grote	randscherf	is	gevonden	(afb	
nr	 7).335	Het	 betreft	 een	bord	met	 noppenrand,	waarop	 een	aigrettemotief	 –	 ontleend	aan	
Italiaans	aardewerk	–	is	geschilderd.	De	spiegel	ontbreekt;	hierop	zou	een	fruitschaal	kunnen	
hebben	gestaan.	Het	is	onbekend	waar	dit	bord	is	gemaakt.
Nog	 weer	 een	 ander	 bord	 is	 beschilderd	 met	 een	 motief	 dat	 is	 ontleend	 aan	 decors	 van	
zogenoemd	Ligurisch	wit	uit	Italië,	gecombineerd	met	een	Hollandse	kabelrand	(afb	nr	8).336 Een 
fragmentarisch	overgeleverd	bord	heeft	een	blauw	fond	met	vermoedelijk	een	beschildering	
met	een	tulp	(afb	nr	9).337

Tot	slot	is	bij	de	majolica	nog	een	kom	aanwezig,	pook	wel	als	papkom	aangeduid	(afb	nr	10).338 
Deze	is	voorzien	van	een	Chinees	decor	met	insect	en	op	de	platte	rand	staat	een	motief	dat	
een	vrije	interpretatie	van	een	aigretterand	is.	De	kom	heeft	twee	platte	oren	gehad,	maar	die	
ontbreken.	Dit	soort	kommen	wordt	erg	weinig	in	Hoorn	gevonden	en	er	zijn	geen	duidelijke	
aanwijzingen	dat	ze	in	Hoorn	zijn	gemaakt.	De	wijze	van	schilderen	van	het	decor	op	de	kom	
wijkt	af	van	wat	we	uit	Hoorn	kennen.	Aannemelijk	is	daarom	dat	de	kom	niet	in	Hoorn,	maar	
in	bijvoorbeeld	Haarlem	of	Amsterdam	is	gemaakt.
Naast	bovengenoemde	stukken	van	Nederlandse	majolica	zijn	twee	voorwerpen	van	Nederlandse	
faience	 (tinglazuuraardewerk)	aanwezig	 (4%	van	het	MAE).	Het	eerste	 is	een	bord	op	een	
standvlak	 (f-bor-2)	met	een	Hollands	 landschap	 (afb	nr	11).339	Het	 tweede	bord	heeft	 een	
meerkantig	model	(afb	nr	12).340	Bij	de	introductie	van	een	nieuwe	wijze	van	glazuren	(volledig	
tinglazuur)	en	bakken	(in	kokers	in	plaats	van	met	proenen)	werden	ook	nieuwe	vormen	en	
decors	ontwikkeld,	waarvan	we	hier	voorbeelden	zien.	De	oudste	voorwerpen	van	deze	nieuwe	
aardewerksoort	dateren	rond	1620.
Verder	zijn	twee	voorwerpen	uit	Italië	aanwezig,	maar	in	beide	gevallen	betreft	het	een	erg	
klein	fragment.	De	ene	behoort	tot	de	decorgroep	compendiario	en	de	andere	tot	de	decorgroep	
calligrafico.	De	scherven	zijn	te	klein	om	nader	te	beschrijven	en	we	kunnen	ons	afvragen	of	ze	
daadwerkelijk	tot	dit	vondstcomplex	behoren	of	als	opspit	tussen	de	scherven	aanwezig	zijn.

332 	06-C02
333 	06-C05
334 	06-C01.
335 	06-C07
336 	06-C08
337 	06-C03
338 	25-C01
339 	06-C09
340 	25-C02
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Tabakspijpen
Uit	 dit	 spoor	 komen	 de	 fragmenten	 van	
minimaal	 veertien	 tabakspijpen;	 deze	 zijn	
gedetermineerd	 door	 Jan	 van	 Oostveen.	 Hij	
dateert	de	pijpen	tussen	1625	en	1645.	In	een	
kadertekst	gaat	hij	 in	op	 twee	hielmerken	op	
de	tabakspijpen.
Overig
Naast	 de	 bovenbeschreven	 scherven	 van	
keramiek	 ontbreken	 vondsten	 van	 andere	
materiaalsoorten	 nagenoeg	 volledig.	 Je	 zou	
ook	scherven	van	glazen	flessen	en	drinkglazen	
verwachten,	maar	 die	 zijn	 niet	 aanwezig.	 De	
metaalvondsten	betreffen	slechts	twee	koperen	
munten,	 waarvan	 één	 oord	 uit	 de	 Zuidelijke	
Nederlanden	 die	 tussen	 1598	 en	 1621	 kan	
worden	geplaatst.	

Afb 4.131 Steengoedkan uit het Westerwald met 
appliques met het wapen van Amsterdam en een 
tinnen deksel (collectie Rijksmuseum BK-KOG-555).

Afb 4.132 Steengoedkan uit het Westerwald met 
appliques met het wapen van Amsterdam en een 
maatpegel in de hals, opgegraven bij herberg ’t 
Wapen van Hoorn in Wognum.

Afb 4.133 Steengoedkan uit Raeren met appliques 
met dubbelkoppige adelaar, tinnen deksel en 
maatpegel in de hals. De kan is opgegraven op de 
hoek van het West en de Kleine Havensteeg in Hoorn 
in 1990.
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Conclusie
Het	vondstcomplex	vertoont	een	opvallende	samenstelling.	Vooral	het	grote	aantal	kannen	van	
het	type	s2-kan-84	valt	op.	Als	we	historisch	niet	hadden	geweten	dat	hier	een	herberg	had	
gezeten,	dan	hadden	we	dat	op	basis	van	dit	vondstcomplex	verondersteld.	Dit	model	kan	(afb	
4.131)	is	namelijk	typisch	voor	herbergen.	Een	maatpegel	in	een	van	de	kannen	toont	dit	nog	
eens	extra	aan.	Deze	pegel	gaf	precies	het	niveau	aan	tot	waar	de	kan	werd	gevuld.341 Enkele 
jaren	geleden	is	zo’n	kan,	voorzien	van	appliques	met	het	wapen	van	Amsterdam,	gevonden	

341 Een	kan	met	medaillons	met	het	wapen	van	Amsterdam	(en	jaartal	1644)	met	maatpegel	is	gevonden	
in	Leiden.	De	inhoud	van	die	kan	zou	overeenkomen	met	800	cc,	wat	weer	gelijk	zou	staan	aan	een	
Haarlemse	mengel.	Kistemaker	en	Van	Vilsteren	1994,	84.

Afb 4.134 Schilderij van een man in een herberg, gemaakt door Gabriel Metsu rond 1622. Aan de houten 
wand hangt een steengoedkan van identiek model als de kannen van herberg Het Paradijs (collectie 
Rijksmuseum SK-A-250).
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bij	een	herberg	in	Wognum	(afb	4.132).342	Een	ander	fraai	voorbeeld	komt	uit	Hoorn,	op	de	
hoek	van	het	West	en	de	Kleine	Havensteeg:	deze	kan	is	gemaakt	in	Raeren	en	heeft	appliques	
met	dubbelkoppige	adelaar,	een	maatpegel	in	de	hals	en	een	tinnen	deksel	(afb	4.133).	Ook	
kunsthistorisch	is	het	gebruik	van	dit	type	kan	in	herbergen	aan	te	tonen.	Op	een	schilderij	
van	 Gabriel	 Metsu,	 gemaakt	 rond	 1662,	 zien	 we	 een	man	met	 tinnen	 kan	 en	 tabakspijp,	
zittend	naast	een	biervat	(afb	4.134).	We	mogen	aannemen	dat	hij	in	een	herberg	zit.	Aan	de	
houten	wand	hangt	een	steengoedkruik,	die	we	onmiskenbaar	als	een	Westerwalder	s2-kan-84	
kunnen	aanduiden.	Opvallend	detail	 is	dat	deze	kan	op	moment	van	schilderen	 ‘ouderwets’	
was.	Een	ander	voorbeeld	van	een	schilderij	 is	van	een	anonieme	schilder	en	is	 in	2017	bij	
Sotheby’s	geveild.343	Hier	zien	we	een	boerengezelschap	rondom	een	vat	dat	als	tafel	dient	(afb	
4.135).	De	mannen	roken	een	tabakspijp	en	voor	hen	staat	een	vuurtest	(die	zich	ook	onder	de	
vondsten	bevindt)	en	tabaksdoos.	Een	van	de	mannen	heeft	een	Westerwalder	steengoedkan	
in de hand.
Verder	is	al	het	materiaal	als	goedkoop	gebruiksgoed	aan	te	duiden.	Importkeramiek	ontbreekt	
volledig,	 als	we	 de	 kleine	 scherfjes	mogelijke	 opspit	 buiten	 beschouwing	 laten.	 Er	 is	 geen	
enkele	scherf	van	kraakporselein.	Een	van	de	majolicaborden	behoort	tot	de	allergoedkoopst	
verkrijgbare:	het	bord	vertoont	grote	imperfecties	en	zal	weinig	hebben	gekost.	Deze	spullen	
werden	van	voldoende	kwaliteit	beschouwd	om	op	tafel	in	de	herberg	te	gebruiken.	
Op	basis	van	de	aanwezige	keramiek	kunnen	we	stellen	dat	het	materiaal	niet	lang	na	1630	is	
weggegooid.	Wellicht	is	er	samenhang	met	de	verkoop	van	Het	Paradijs	in	1637.

342 Schrickx	2018,	64.
343 RKD	nr.	1001253229.

Afb 4.135 Boerengezelschap in een herberg, anonieme schilder (bron: Sotheby’s). 
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Tabakspijpenmaker RM

Jan van Oostveen

Een van de tabakspijpen draagt als 
hielmerk de letters RM (afb. 1). Dit merk, 
dat overigens ook een tweetal keer als 
losse vondst binnen deze opgraving is 
aangetroffen, wordt normaliter aan de in 
Alkmaar werkzame tabakspijpenmaker 
Robert Morroc / Morrijs / Morray / 
Muray toegeschreven. In 1632 ligt deze 
tabakspijpenmaker in Alkmaar ziek 
op bed en wordt zijn wilsbeschikking 
opgemaakt.344 In het jaar 1639 overlijdt 
zijn vrouw345 en Robert is op 14 augustus 
1656 in Alkmaar begraven.346 Alles 
wijst er dus op dat Robert vanaf 1632 
tot en met zijn dood in 1656 in Alkmaar 
woonachtig is geweest. Het bijzondere 
is echter dat het merk ‘het wapen van 
Hoorn onder de letters RM’ ook als 
bodemvondst uit Hoorn bekend is.347 
Daarnaast is de uitvoering van het 
hielmerk RM, zoals bij deze opgraving 
is aangetroffen, karakteristiek voor 
vondsten uit Hoorn.348  Dat zou kunnen 
inhouden dat Robbert Morroc vóór 1632 
werkzaam is geweest in Hoorn. Echter tot 
op heden zijn daar vanuit archivalische 
bronnen geen aanwijzingen voor. Een tweede optie is dat deze tabakspijpen door een 
nog onbekende Hoornse pijpenmaker zijn gemaakt die merkte met de letters RM. Gezien 
de datering van de producten, die in de jaren dertig van de 17de eeuw kunnen worden 
geplaatst, is er een voorkeur voor deze laatste optie.

Tabakspijpenmaker Zacharias Lepie
Het tweede te bespreken merk is voorzien met de letters SL en is maar liefst drie keer 
binnen dit spoornummer aangetroffen (afb. 2). Dit merk is nog niet eerder in Nederland 
opgegraven. Dit suggereert dus een lokaal of regionaal product. Vooralsnog is één 
tabakspijpenmaker uit deze regio bekend met deze initialen, namelijk de in Enkhuizen 

344 Faas	1991,	574;	Duco	2004,	96.
345 DTB	Alkmaar,	begraafboeken	te	Alkmaar,	inventarisnummer	40,	aktenummer	11068
346 DTB	Alkmaar,	inventarisnummer	40,	aktenummer	15582
347 Faas	2012,	2481.
348 Zie	AWF496_KPY_V6_1	en	AWF496_KPY_VXXX_1	en	2.	Zie	bijvoorbeeld	Amsterdam	Pipe	Museum	

APM	15.035b	en	APM	15.035c.	Vindplaatsen	Achter	de	Doelen	 (1999)	en	Doelenplein	 (1994)	 in	
Hoorn.

Afb 1 Tabakspijp met hielmerk RM.

Afb 2 Tabakspijp met hielmerk SL.
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woonachtige Zacharias (Sacharias) Lepie. Uit zijn huwelijksintekening in het jaar 1620 
blijkt dat Zacharias uit Engeland afkomstig was. Hij trad in het huwelijk met Lijsbet 
Lijvens.349 Interessant aan de huwelijksafkondiging van dit echtpaar is dat Zacharias op 
dat moment in Hoorn woonachtig is (afb. 3). 

Direct na, of niet lang na dit huwelijk, is 
dit echtpaar in Enkhuizen gaan wonen. 
Tot zover nagegaan kon worden zijn al 
hun kinderen in Enkhuizen geboren.350 In 
het jaar 1627 wordt bij de Amsterdamse 
notaris Joseph Steijns een leerlingakte 
opgemaakt. Uit deze akte blijkt dat 
Zacharias de vijftienjarige François 
Malim als leerling pijpenmaker in dienst 
neemt. De leertijd wordt op 4 jaar 
gesteld.351 Tabakspijpen maken was niet 
het enige waarmee Zacharias zijn geld 
verdiende. Uit een akte opgemaakt in 
het jaar 1634352 blijkt dat hij ook tabakshandelaar is geweest (afb. 4). Deze combinatie 
van tabakshandelaar en pijpenmaker zien we wel meer in andere steden. 
Het echtpaar Zacharias en Lijsbeth zijn tot het jaar 1655 in Enkhuizen woonachtig 
geweest. In dat jaar schrijven zij zich uit als lidmaat van de kerk en verhuizen zij 
naar Amsterdam. Vervolgens zijn in Amsterdam een tweetal akten gevonden waarin 
Zacharias wordt genoemd. De laatste uit het jaar 1671 wanneer zijn echtgenote in de 
Oude Kerk in Amsterdam wordt begraven.353

Het is de eerste keer dat tabakspijpen aan Sacharias kunnen worden toegeschreven. 
Onder de vondsten van een opgraving aan de Paktuinen in Enkhuizen is een tabakspijp 
met het hielmerk ‘SL tussen lelies’ aanwezig (afb. 5).354 Ook dit hielmerk kan worden 
toegeschreven aan de werkplaats van Zacharias Lepie.

349 DTB	Enkhuizen,	18	oktober	1620.
350 DTB	Enkhuizen,	de	volgende	kinderen	met	doopdatum	zijn	bekend:	Annetje	12	januari	1623,	Lijsbeth	

9	november	1625,	Zacharias	28	september	1627,	Pieter	5	september	1630,	Annetjen	21	december	
1632,	Lijsbeth	28	juli	1637,	Joannes	14	oktober	1638.	Bekend	is	dat	tenminste	een	tweetal	kinderen	
zijn	begraven	op	de	volgende	data:	11	december	1634	en	14	april	1642.

351 Duco	1981,	177.
352 Stadsarchief	Amsterdam	(SAA),	notariële	archieven,	archiefnummer	5075,	inventarisnummer	596,	

aktenummer	249934,	akte	opgesteld	op	16	februari	1634.
353 SAA,	DTB	begraven	1047,	archiefnummer	5001,	inventarisnummer	1047,	p.	191.	
354 Archeologie	West-Friesland,	project	372,	vondstnummer	648.	Zie	Van	Oostveen	2014.

Afb 3 Huwelijksintekening uit 1620 van Zacharias Lepie en Lijsbet Lijvens.

Afb 4 Akte uit 1634 met vermelding van Zacharias Lepie. 

Afb 5 Tabakspijp met hielmerk SL, gevonden in 
Enkhuizen bij de opgraving Paktuinen.
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Zeillood
Op	het	perceel	is	een	keurlood	voor	een	zeil	gevonden	(afb	4.136.1).355 Op het kleine ronde 
lood	 staat	 de	 plaatsnaam	CROMMENIER	 (deels	 leesbaar)	 rondom	 het	 cijfer	 26;	 de	 andere	
zijde	van	het	voorwerp	ontbreekt.	Zeilloden	komen	zo	nu	en	dan	als	bodemvondst	voor.	De	
voorwerpen	waren	ter	keuring	aan	zeildoek	bevestigd,	 in	dit	geval	dus	 in	Krommenie	 in	de	
Zaanstreek.	Aan	de	Nieuwendam	woonden	verschillende	zeilmakers	en	veel	bewoners	waren	
in	de	scheepvaart	actief.

Kolfslof
Op	 het	 erf	 achter	 de	 aanbouw	 van	 de	
herberg	is	een	loden	kolfslof	gevonden	(afb	
4.136.2).356	De	 vondst	 van	een	kolfslof	 bij	
een	herberg	is	interessant	omdat	dit	op	de	
aanwezigheid	van	een	kolfbaan	kan	wijzen.	
Ook	bij	de	herberg	in	Wognum	(De	Eendracht)	
is	een	kolfslof	opgegraven.357	Bekend	is	dat	
bij die herberg in de 19de	eeuw	een	kolfbaan	
lag	 en	 in	 een	 boedelbeschrijving	 uit	 1736	
worden	 kolfstokken	 genoemd.	 Op	 het	 erf	
achter	herberg	Het	Paradijs	was	voldoende	
ruimte	voor	een	kleine	kolfbaan.

4.5.2.1 Deelconclusie
Na	1610	hebben	weinig	wijzingen	aan	de	herberg	plaatsgevonden.	De	houten	binnenwanden	
werden	van	bakstenen	voeting	voorzien,	er	 is	opgehoogd	met	geel	 zand	en	er	zijn	nieuwe	
vloeren gelegd. 

355 	77-M01
356 	49-M01
357 	Schrickx	2018,	146.

Afb 4.136.1 Keurlood voor zeildoek uit Krommenie.

Afb 4.136.2 Kolfslof van lood.
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Meest	 opmerkelijk	 is	 een	 grote	 tonput	 voorin	 het	 pand,	 die	 mogelijk	 samenhangt	 met	
ambachtelijke	 werkzaamheden	 die	 in	 het	 pand	 zijn	 uitgevoerd	 toen	 deze	 geen	 functie	 als	
herberg	meer	 had.	 Voor	 de	 periode	 tussen	 circa	 1640	 en	 1660	 hebben	we	 namelijk	 geen	
aanwijzingen	dat	hier	nog	een	herberg	zat.
Afgaande	op	de	 archeologische	 resultaten	 lijkt	 het	 erop	dat	 sinds	 de	bouw	van	het	 eerste	
houten	huis	rond	1400	geen	volledige	nieuwbouw	heeft	plaatsgevonden	en	dat	de	herberg	in	
de	17de	eeuw	dus	nog	altijd	het	oude	houtskelet	had.



167

4.6 Fase 6: 1660-1800

4.6.1 Nieuwendam 19
Binnenindeling
Binnen	 het	 pand	 zijn	 enkele	 bakstenen	 funderingen	 gezien,	 maar	 deze	 konden	 niet	 goed	
worden	bestudeerd	omdat	ze	tijdens	de	sanering	zijn	weggegraven.	Alle	muren	bevonden	zich	
op	het	pakket	gele	zand.
Een	van	deze	muren	was	een	bakstenen	gangmuur	(S39),	gemaakt	van	rode	bakstenen	met	
veel	kalkmortel.	Aan	de	voorkant	van	het	huis,	dus	ter	plekke	van	het	veronderstelde	voorhuis,	
is	deze	niet	gezien.
Tussen	 de	 gangmuur	 en	 de	 voorraadkelder	 was	 een	 fundering	 van	 slechts	 één	 steenlaag	
aanwezig	(S40).	Waarschijnlijk	stond	hier	een	houten	wand,	zoals	we	ook	bij	fase	5	hebben	
verondersteld.
Ten	 noorden	 van	 deze	 binnenwand	 was	 nog	 een	 klein	 stukje	 fundering	 aanwezig	 (S43),	
eveneens	van	slechts	één	laag	bakstenen.	Mogelijk	bevond	zich	daar	een	vaste	kast.
Verder	was	er	een	fundering	van	twee	lagen	rode	en	gele	bakstenen	(S63).

Nieuwe	schouw
De	kelder	(S49,	zie	hieronder)	was	opgevuld	met	een	pakket	puin	met	veel	fragmenten	van	
wandtegels.358	Het	lijkt	erop	dat	de	betegeling	van	een	schouw	in	de	kelder	is	gestort.	Er	is	
namelijk	een	grote	en	duidelijk	uniforme	partij	cupidotegels	aanwezig,	die	rond	1640-1660	zijn	
vervaardigd.	Mogelijk	zijn	ze	als	puin	in	de	kelder	gestort	op	het	moment	dat	het	pand	werd	
omgebouwd	tot	kaaspakhuis.	Dit	zou	zich	volgens	de	historische	gegevens	 in	1809	hebben	
voltrokken.
Doordat	veel	exemplaren	aanwezig	zijn,	kunnen	we	alle	decors	achterhalen.	De	meeste	komen	
meerdere	malen	voor.	In	totaal	zijn	22	verschillende	decors	te	onderscheiden.	
Vijf	decors	betreffen	een	spelende	cupido,	een	variant	van	de	kinderspeltegel	(afb	4.137):
1 Lopende	cupido	met	tol	(3x)
2 Lopende	cupido	met	bal	en	kegel	(3x)
3 Lopende	cupido	met	hoepel	(1x)
4 Lopende	cupido	met	tiepel	(4x)
5 Lopende	cupido	met	zwaard	en	schild	(2x)
Bij	vier	decors	bespeelt	de	cupido	een	instrument:
6 Staande	cupido	met	trompet	(6x)
7 Zittende	cupido	met	luit	(5x)
8 Vliegende	cupido	met	trompet		(2x)
9 Vliegende	(naar	beneden)	cupido	met	trompet	(4x)
Bij	vier	decors	heeft	de	cupido	een	pijl	en	boog:
10 Staande	cupido	met	pijl	en	boog	(4x)
11 Lopende	cupido	met	pijl	en	boog	(4x)
12 Vliegende	cupido	met	pijl	en	boog	(3x)
13 Staande	cupido	(opgeheven	hand)	met	pijlenkoker	zonder	boog	(3x)
Bij	vier	decors	zit	de	cupido	op	een	bal:
14 Zittende	cupido	die	een	pijp	rookt	(naar	links)	(3x)
15 Zittende	cupido	die	een	pijp	rookt	(frontaal)	(4x)

358 	V18	en	V29
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16 Zittende	cupido	die	uit	een	kan	drinkt	(2x)
17 Zittende	cupido	zonder	attribuut	(2x)
Vijf	decors	hebben	overige	of	onduidelijke	voorstellingen:
18 Vliegende	cupido	met	lauwerkrans	(4x)
19 Lopende	cupido	met	mand		(4x)
20 Staande	cupido	onduidelijk	attribuut	(viool?)	(2x)
21 Staande	cupido	onduidelijk	attribuut	(doedelzak?)	(2x)
22 Lopende	cupido	onduidelijk	attribuut	(2x)
In	totaal	zijn	de	fragmenten	van	minimaal	77	tegels	aanwezig.	

Twee	tegels	hebben	op	de	achterzijde	een	beschildering;	bij	de	meeste	tegels	is	dit	niet	te	zien	
door	een	dikke	laag	kalkmortel.	Bij	een	van	deze	betreft	het	een	schildersmerk	met	de	initialen	
AI	(afb	4.137).359	Bij	de	andere	tegel	zien	we	alleen	wat	krullen;	mogelijk	gaat	het	hier	om	een	
oefentekening.360

359 29-BK43
360 18-BK04.	Het	is	de	moeite	waard	de	kalkaanslag	van	deze	tegel	te	verwijderen	om	het	volledige	

merk	of	oefentekening	te	zien.

Afb 4.137 (ook vorige pagina) Wandtegels met spelende cupido’s, circa 1650-1670.
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Het	 is	vooralsnog	onzeker	waar	deze	serie	
cupidotegels	is	gemaakt.	Onlangs	is	in	Hoorn	
een	 serie	 cupidotegels	 tussen	 afbraakpuin	
van	een	pand	aan	de	Westerdijk	opgegraven,	
die	 een	 grote	 mate	 van	 overeenkomst	
met	 de	 hier	 besproken	 tegels	 vertonen.361 
Het	 zou	 dus	 kunnen	 dat	 we	met	 Hoornse	
productie te maken hebben.
Een	 leuke	 parallel	 voor	 de	 cupidotegels	
is	 het	 wereldberoemde	 schilderij	 ‘het	
melkmeisje’	van	Vermeer	uit	circa	1660	(afb	
4.138).	Langs	de	plint	zien	we	cupidotegels	
die vergelijkbaar met de hier gevonden 
exemplaren	 zijn.	 Deze	 bevestigen	 de	
datering rond 1660.

Kelder
Bij	fase	5	is	reeds	een	voorraadkelder	(S49)	
besproken	die	waarschijnlijk	ergens	tussen	
1620	en	1640	is	gebouwd.	De	voorraadkelder	
is	 meerdere	 malen	 verbouwd	 en	 het	 valt	
niet	 mee	 om	 precies	 te	 achterhalen	 wat	
wanneer	is	gebeurd.	Het	is	lastig	om	precies	
te	beschrijven	wat	wanneer	is	gebeurd.

De	wanden	van	de	kelder	waren	met	diverse	
partijen	tegels	betegeld,	waarbij	opvalt	dat	
de	datering	van	de	tegels	sterk	uiteenloopt	(afb	4.139).	Er	moet	dus	gebruik	gemaakt	zijn	
van	een	oude	partijen	tegels;	vermoedelijk	is	sprake	van	hergebruik.	Opvallend	is	dat	in	het	
verleden	 is	gepoogd	de	 tegels	van	de	wanden	te	halen,	maar	dat	dit	verder	achterwege	 is	
gelaten.	Dat	zal	bij	het	dichtgooien	van	de	kelder	zijn	gedaan.	Kennelijk	kregen	de	slopers	de	
tegels	niet	heel	van	de	wand	en	ook	nu	was	dat	vrijwel	ondoenlijk	door	de	harde	trasspecie	
die	was	gebruikt.
We	bespreken	de	voornaamste	partijen	toegepaste	tegels:
1	Tulp	of	dubbele	kievitsbloem	in	gekarteld	kwadraat,	met	lelies	in	de	hoeken	(postzegeltegel,	
127x127x14	mm	tot	131x132x15	mm),	waarschijnlijk	Hoornse	productie,	circa	1620-1650362 
(afb	4.140.1,	4.140.4	en	4.141.1)
2	Bloemenvaas	met	kandelabers	aan	weerszijden,	met	lelies	in	de	hoeken	(kandelabertegels),	
glazuur	 van	 slechte	 kwaliteit,	 waarschijnlijk	 Hoornse	 productie,	 circa	 1620-1640363	 (afb	
4.140.2)
3	Twee	grote	figuren	(volwassenen	of	kinderen),	kleine	ossenkoppen	in	de	hoeken	(130x130x11	
mm),	ca	1640-1670	(afb	4.140.3)
4	Kinderspel	met	 twee	kleine	figuren	(dubbel	kinderspel),	 spinnenkoppen	 in	de	hoeken,	ca	

361 Schrickx 2021.
362 19-BK01.	19-BK02,	44-BK01
363 Deze	tegels	zaten	bij	de	uitgebouwde	ingang	tegen	een	extra	wand	van	rode	bakstenen	(16,5x8,5x3,5	

cm).

Afb 4.138 Het melkmeisje van Vermeer met 
wandtegels met cupido’s langs de plint (detail onder), 
circa 1660 (collectie Rijksmuseum Amsterdam).
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1660-1700	
5	Kinderspel	met	twee	kleine	figuren,	geen	hoekmotieven	(128x128x9/10	mm),	ca	1700-1750	
(afb	5.140.5)
Deze	 tegels	moeten	zijn	aangebracht	voordat	de	vloer	van	het	verdiepte	deel	 is	verhoogd.	
Waarom	de	kelder	in	deze	tijd	opnieuw	is	betegeld,	is	niet	duidelijk.	Misschien	lieten	de	oude	
tegels	los	door	vochtdoorslag?

Afb 4.139 Voorraadkelder in Nieuwendam 19. De kelder is diverse malen verbouwd en we zien hier dus 
het resultaat van de laatste verbouw in de 18de eeuw.
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De	tegels	die	onder	nummer	3	zijn	genoemd,	tonen	fraaie	taferelen	uit	het	dagelijks	leven	(afb	
4.140.3	en	4.141.3).	De	meeste	vallen	onder	het	kinderspel,	zoals	sleetje	rijden	en	kegelen.	
Andere	tegels	tonen	musici,	en	man	en	vrouw	met	kan	bier	en	–	een	opmerkelijke	voorstelling	
–	het	fusilleren	van	een	persoon.	Ook	uit	de	puinvulling	van	de	kelder	komt	een	tegel	die	tot	
deze	serie	behoort.364	Een	andere	tegel	uit	de	puinvulling	is	ook	voorzien	van	twee	mensfiguren,	

364 	29-BK01

Afb 4.140 De wanden van de kelder waren met verschillende soorten wandtegels betegeld.
1 (boven) Bloem (tulp of kievitsbloem) in gekarteld kwadraat met lelies in de hoeken
2 (onder) Bloemvaas met balusters aan weerszijden en lelies in de hoeken (kandelabertegels)
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Afb 4.140 (vervolg) De wanden van de kelder waren met verschillende soorten wandtegels betegeld. 
3 (boven) Kinderspel met ossenkoppen in de hoeken
4 (midden) Bloem (tulp of kievitsbloem) in gekarteld kwadraat met lelies in de hoeken
5 (onder) Kinderspel zonder hoekmotief
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maar	is	duidelijk	van	een	andere	schildershand.365	Ook	deze	voorstelling	is	als	kinderspel	te	
duiden:	een	man	staat	klaar	om	een	stokje	weg	te	slaan	die	een	andere	man	met	hoed	moet	
opvangen	(tiepelen).	Opvallend	zijn	de	langgerekte	figuren.
De	tegels	hebben	relatief	grote	figuren,	zijn	fraai	geschilderd	en	zouden	tot	de	 laatste	fase	
van	de	Hoornse	productie	kunnen	behoren.	Interessant	is	in	dit	verband	dat	uit	Hoorn	tegels	
bekend	zijn	met	identieke	of	vergelijkbare	voorstellingen.

Vervolgens	is	de	kelder	sterk	verbouwd.	Het	verdiepte	deel	in	het	midden	vulde	men	volledig	
op	met	bakstenen	en	trasspecie	zodat	de	vloer	van	de	kelder	overal	op	gelijke	hoogte	kwam	
te	 liggen.	Op	dit	nieuwe	stuk	vloer	metselden	de	bouwers	groene	en	oranje	plavuizen	van	
20,5x20,5	 cm.	Ook	 tegen	een	 van	de	wanden	van	de	 kelder	 zaten	deze	plavuizen	 en	ook	
groene	en	oranje	plavuizen	van	16,5x16,5x2,5	cm	aan.	Het	feit	dat	ze	zowel	op	de	vloer	als	
op	een	van	de	wanden	zitten,	duidt	erop	dat	ook	deze	wand	opnieuw	is	betegeld	(met	dus	
plavuizen	in	plaats	van	wandtegels).	Dit	moet	zijn	gedaan	in	de	18de	eeuw,	gezien	de	jongste	
tegels,	maar	de	plavuizen	dateren	uit	de	tweede	helft	van	de	17de	eeuw.	Ook	deze	zijn	dus	
hergebruikt.
De	jongste	tegels	zijn	tegels	met	kinderspel	met	kleine	figuren	en	zonder	hoekmotieven.	Een	
van	de	fragmenten	uit	de	puinvulling	van	de	kelder	 is	aan	de	achterzijde	voorzien	van	een	
schildersmerk	met	de	initialen	PP	(afb	4.141.2).366	Te	denken	valt	aan	Delftse	productie.

365 	29-BK02,	lichtrood	baksel
366 	29-BK13

Afb 4.141.1 Wandtegels met bloem (tulp of kievitsbloem) in gekarteld kwadraat met lelies in de hoeken.
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Een	 volgende	 verbouw	was	 een	 verkleining	 van	 de	 voorraadkelder.	 In	 de	 kelder	werd	 een	
halfsteens	muurtje	(S42)	geplaatst	en	het	deel	van	de	kelder	daarachter	werd	volgestort	met	
grond	en	puin	(afb	4.142).	Het	valt	niet	te	achterhalen	wanneer	dit	is	gebeurd.

Uiteindelijk	is	de	kelder	dichtgestort	met	geel	zand,	puin,	veel	mortel	en	ook	veel	scherven	
van	wandtegels	(met	de	genoemde	cupidotegels).367	Helaas	is	geen	gebruiksaardewerk	in	de	

367 	V18	en	V

Afb 4.141.2 Wandtegels met kinderspel zonder hoekmotief.
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kelder	gestort	waardoor	het	niet	valt	te	zeggen	wanneer	deze	is	dichtgegooid.	Zeker	is	dat	de	
kelder	en	ook	de	schouw	geen	functie	meer	had	en	dat	doet	vermoeden	dat	dit	is	gebeurd	toen	
het	pand	is	omgebouwd	tot	kaaspakhuis,	zoals	hierboven	ook	is	genoemd.	Dat	zou	zich	dan	in	
1809	hebben	afgespeeld.

Uit	 de	 puinvulling	 van	 de	 kelder	 komen	 naast	 de	 cupidotegels	 die	 hierboven	 reeds	 zijn	
besproken	 ook	 tegels	met	 andere	 voorstellingen	 (afb	 4.143).	 Een	 deel	 van	 die	 tegels	 zijn	
duidelijk	afkomstig	van	de	wanden	van	de	kelder,	zoals	veel	tegels	met	kinderspel	en	zonder	
hoekmotieven	(minimaal	30).	Verder	zijn	 fragmenten	van	diverse	tegels	met	bloemvaas	en	
kandelabers	(minimaal	vier)	en	van	tegels	met	tulp	of	kievitsbloem	in	gekarteld	kwadraat	met	

Afb 4.141.3 (vorige pagina) Wandtegels met kinderspel met ossenkoppen in de hoeken.

Afb 4.142 De kelder is in de 18de of 19de eeuw verkleind door een halfsteens binnenmuurtje te bouwen.
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lelies	in	de	hoeken	(minimaal	twaalf)	aanwezig.	Ook	deze	komen	op	de	wanden	van	de	kelder	
voor	en	worden	daarom	hier	buiten	beschouwing	gelaten.
Een	klein	aantal	tegels	is	niet	van	de	wanden	van	de	kelder	afkomstig	en	is	dus	op	een	andere	
plek	in	de	huis	toegepast	geweest,	bijvoorbeeld	langs	een	plint.	Dat	geldt	allereerst	voor	een	
vroege	ornamenttegel,	die	eerder	is	dit	rapport	al	besproken	is.368	Verder	zijn	minimaal	negen	
zogenoemde	pompadourtegels	aanwezig	(afb	4.143.1).369	Dit	type	tegel	kwam	algemeen	voor	
in	 de	 eerste	helft	 van	de	17de	 eeuw	en	 is	 zeker	 in	Hoorn	gemaakt.	Opvallend	aan	de	hier	
gevonden	exemplaren	is	dat	ze	alle	zijn	gekapt	tot	een	breedte	van	12	cm	(oorspronkelijke	
breedte	13,5	cm).	Verder	is	er	een	tegel	met	een	tulp	binnen	een	accoladevormige	omlijsting	
met	meanders	in	de	hoeken	(afb	4.143.4).370	Deze	tegel	dateert	uit	de	eerste	helft	van	de	17de 
eeuw	en	kan	eveneens	zonder	meer	als	Hoorns	product	worden	beschouwd.	Een	andere	tegel	
heeft	een	beschildering	van	een	staand	vrouwfiguur	en	lelies	in	de	hoeken	(afb	4.143.3).371 
Twee	tegels	hebben	een	ornamentdecor	met	aigrettemotieven	(afb	4.143.2).372	Eén	tegel	 is	
beschilderd	met	een	beurtschip	en	ossenkoppen	in	de	hoeken;	ook	deze	tegel	is	gekapt	tot	
een	kleinere	breedte	(82	mm	i.p.v.	130	mm)	(afb	4.143.5).373	Verder	zijn	er	een	tegel	met	een	
bloemvaas	binnen	accoladevormige	omlijsting	met	meanders	in	de	hoeken	en	een	tegel	met	
een	hond	binnen	een	identieke	omlijsting	aanwezig.	Tot	slot	is	er	een	tegel	met	een	bloemvaas	

368 	29-BK06
369 	29-BK07
370 	29-BK04.	Deze	tegel	is	gekapt	en	als	halve	tegel	ingemetseld.
371 	29-BK03
372 	29-BK05
373 	29-BK14

Afb 4.143 Uit de stortlaag met puin en mortel in de kelder komen veel wandtegels, vooral cupidotegels, 
evenals enkele tegels die geen onderdeel van een serie lijken te hebben gevormd.

1 2

3 4 5
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en	ossenkoppen	in	de	hoeken.	We	zien	dus	allerlei	soorten	tegels	die	dateren	tussen	circa	1610	
en 1660.
Een	 laatste	 groep	 wordt	 gevormd	 door	 een	 klein	 aantal	 tegels	 met	 mensfiguren	 en	
spinnenkoppen,	die	zeer	dunwandig	zijn	(6	tot	7	mm)	en	een	stuk	jonger	zijn	dan	de	hiervoor	
besproken	tegels.

Afb 4.144 Achter Nieuwendam 19 stond een aanbouw.

Afb 4.145 Westelijke zijmuur van de aanbouw.
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Aanbouw
Achter	het	pand	 is	een	aanbouw	gemaakt,	waarvan	de	noordmuur	(S23),	een	deel	van	de	
oostelijke	zijmuur	(S22)	en	de	westelijke	zijmuur	(S30)	is	gevonden	(afb	4.144	en	4.145).	De	
noordmuur	was	op	de	versnijdingen	van	de	achtergevel	van	het	pand	geplaatst.	In	de	muren	
waren	diverse	soorten	bakstenen	toegepast	(overwegend	rode	bakstenen	van	19,5x9,5x4	cm	
en	18,5x9x4	cm).	Dit	duidt	op	hergebruik	van	oude	stenen.	
Opmerkelijk	is	dat	geen	duidelijke	zuidelijke	muur	aanwezig	was.	Verwacht	zou	worden	dat	
zijmuur	S30	(waarvan	nog	15	steenlagen	 resteerden)	een	hoek	maakte,	maar	deze	stopte	
abrupt.	Op	de	plek	van	de	te	verwachten	zuidmuur	lag	wel	een	schoorsteenfundering	(S92)	
van	rood/gele	bakstenen	(18,5x9,5x4	cm)	die	uit	later	tijd	dateert.	

Gelijktijdig	met	de	aanbouw	is	ook	een	deel	van	de	westmuur	van	het	pand	vernieuwd	(S35).	
Dit	duidt	erop	dat	er	toen	al	problemen	met	de	stabiliteit	waren.

Het	bijbehorende	vloerniveau	van	de	aanbouw	lag	op	+1,30	NAP,	wat	waarschijnlijk	ook	het	
niveau	van	de	vloer	 in	het	pand	was	 in	deze	 tijd.	Dat	 is	 aanzienlijk	hoger	dan	het	oudste	
vloerniveau.

Tegen	muur	S22	bevond	zich	een	plint	met	schepentegels	(afb	4.146).	Helaas	zat	deze	plint	
erg	 ondiep	 onder	maaiveld	 en	 hebben	 de	 tegels	 in	 de	 loop	 van	 de	 tijd	 zware	 vorstschade	
opgelopen.	Het	glazuur	is	deels	van	de	tegels	afgebladderd.	In	totaal	zijn	de	resten	van	veertien	
tegels	aangetroffen	(afb	4.147).	De	tegels	hebben	een	formaat	van	123	tot	127	mm	en	een	
dikte	van	10	tot	11	mm.	Alle	tegels	zijn	voorzien	van	spinnenkloppen	in	de	hoeken.	Het	baksel	
is	overwegend	lichtrood	van	kleur.
Op	de	meeste	tegels	staat	een	driemaster	geschilderd,	zowel	koopvaarders	als	oorlogsschepen.	
De	 tegels	 zijn	 toe	 te	 schrijven	 aan	Amsterdamse	 productie.374	 Vergelijkbare	 tegels	worden	
gedateerd	rond	1650.	Zeker	is	dat	de	aanbouw	van	Nieuwendam	19	gelijktijdig	met	de	aanbouw	
achter	Nieuwendam	20	heeft	bestaan,	die	in	1660	is	gesloopt.	De	bouw	heeft	dus	zeker	voor	
dat	jaar	plaatsgevonden.

374 	Pluis	2018,	18-19.

Afb 4.146 Langs de plint van de oostelijke muur van de aanbouw zaten schepentegels. Doordat deze dicht 
onder het maaiveld in de grond zaten, is door toedoen van water en vorst het glazuur deels verdwenen.
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De	 schepentegels	 passen	 uiteraard	 zeer	 goed	 bij	 een	 koopmanshuis	 aan	 een	 haven.	 Het	
pand	heette	 zelfs	 de	Zeevaart	 en	 in	 de	 voorgevel	 zat	 een	gevelsteen	met	 een	driemaster.	
Tegels	werden	vaak	heel	bewust	gekozen.	Onlangs	is	bijvoorbeeld	aan	de	Westerdijk	een	huis	
opgegraven	met	veel	tegels	met	beurtschepen.375	Daar	stond	geen	groot	koopmanshuis,	maar	
een	eenvoudiger	dijkhuis,	en	de	bewoner	zal	ook	niet	actief	zijn	geweest	in	de	grote	vaart,	
maar in de kleine vaart. 

375  Rapport in prep.

Afb 4.147 De schepentegels, circa 1650-1670.
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Zoals	 gezegd	 is	 op	 zeker	 moment	 een	 schoorsteenfundering	 in	 de	 achtergevel	 van	 deze	
aanbouw	gemaakt.	In	de	omgeving	van	die	fundering	en	in	het	uitbraakspoor	ervan	zijn	diverse	
fragmenten	van	wandtegels	gevonden.376	Het	betreft	deels	wandtegels	uit	de	eerste	helft	van	
de	17de	eeuw,	waaronder	tegels	met	een	bloemvaas	met	kandelabers	en	lelies	in	de	hoeken	
en	tegels	met	bloem	in	gekarteld	kwadraat	met	lelies	in	de	hoeken.	Beide	bevinden	zich	ook	
in	de	wanden	van	de	boven	besproken	voorraadkelder.	Drie	tegels	zijn	beschilderd	met	een	
schip	(één	met	galei),	twee	met	ossenkoppen	en	de	derde	andere	met	spinnenkoppen	in	de	
hoeken	(afb	4.148.1	en	2).377	Deze	passen	uiteraard	goed	bij	de	al	besproken	schepentegels.	
Daarnaast	is	een	tegel	met	schildpaddecor	aanwezig,	een	tegel	die	typisch	is	voor	de	tweede	
helft	 van	 de	 17de	 eeuw	 en	 vaak	 achter	 een	 haardplaats	 werd	 toegepast.	 Verder	 zijn	 er	
fragmenten	van	diverse	andere	soorten	tegels,	zoals	landschapjes	met	spinnenkoppen	in	de	
hoeken	en	witjes.	Een	aantal	 tegels	 tot	slot	heeft	een	mangaankleurige	beschildering.	Drie	
van	deze	zijn	ornamenttegels	met	dubbele	strikken,	die	we	kunnen	plaatsen	na	1775.378 Een 
andere	ornamenttegel	heeft	een	diagonaal	rozenbladdecor	en	ook	deze	dateert	na	1775	(afb	
4.148.4).379	Drie	andere	tegels	zijn	voorzien	van	een	landschap	in	een	cirkel	met	ossenkoppen	in	
de	hoeken.	Meest	bijzonder	zijn	fragmenten	van	tegels	mangaankleurige	beschildering	van	een	
druivenrank	met	vlinders.	Een	van	deze	tegels	is	nagenoeg	compleet	(afb	4.148.3,	128x128x8	

376 	V08,	V83	en	V85
377 	12-BK12,	83-BK02	en	83-BK03
378 	Pluis:	A.01.12.09.	Deze	zijn	ook	gevonden	op	perceel	Nieuwendam	20:	V9,	V11
379 	85-BK01

Afb 4.148 Tussen het afbraakpuin van de aanbouw zijn fragmenten van tegels gevonden die onderdeel 
hebben uitgemaakt van een schouw.

1 2

3 4
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mm).380	Deze	tegels	hebben	onderdeel	uitgemaakt	van	een	tegelpilaar	in	de	schouw.	Dit	wijst	
erop	dat	in	de	18de	eeuw	een	volledig	nieuwe	betegeling	is	aangebracht	met	dus	tegelpilaren	
en	waarschijnlijk	ook	tegeltableau’s.	

Achter	 de	 aanbouw	 (zuidkant)	 was	 een	 klein	 gemetseld	 putje	 (S10)	 van	 gele	 bakstenen	
aanwezig.	 Dit	 lijkt	 een	 schrobputje	 van	 een	 plaatsje.	 Uit	 de	 vulling	 komen	 enkele	 kleine	
scherfjes	en	tabakspijpen.381

De	aanbouw	is	niet	meer	aanwezig	op	de	kadastrale	kaart	van	1823	en	moet	dus	voor	dat	jaar	
zijn	afgebroken.	Aannemelijk	is	dat	het	een	zomerkeuken	was.	Een	functie	als	woning	aan	de	
Hullemansteeg	 lijkt	uitgesloten,	aangezien	 in	de	18de eeuw geen woningen achter het pand 
meer worden vermeld.

Steeg
In	de	Hullemansteeg	was	een	bestrating	van	gele	klinkers	met	een	goot	aanwezig	(S61),	op	
een	niveau	van	+1,17	NAP	(afb	4.149).	Waarschijnlijk	lag	deze	in	de	volledige	steeg,	maar	dit	
is	niet	blootgelegd.	Mogelijk	bevonden	zich	hieronder	oudere	bestratingen	van	de	steeg.	De	
datering	van	de	aangetroffen	bestrating	is	onzeker	en	deze	is	daarom	op	de	kaartbijlage	van	
fase	7	weergegeven.

380 	83-BK01
381  V5

Afb 4.149 Ten oosten van de zijmuur van het huis lag in de Hullemansteeg een bestrating met gele 
bakstenen.
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4.6.2 Nieuwendam 20
In	1660	werd	een	volledig	nieuw	pand	op	perceel	Nieuwendam	20	gebouwd	(afb	4.150).	De	
oude	herberg,	die	talloze	malen	was	verbouwd	–	of	misschien	kunnen	we	beter	spreken	van	
opgelapt	–	sneuvelde	dan	toch.	De	tekening	die	is	gemaakt	ten	behoeve	van	de	voorgenomen	
herbouw	van	het	pand	geeft	een	goed	beeld	hoe	deze	er	ooit	uit	heeft	gezien.

Afb 4.150 Tekening van de bestaande situatie voorafgaand aan de sloop in 1942 (links) en het voorgenomen 
herbouwplan (rechts) van Nieuwendam 20 (collectie RCE).
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Buitenmuren
De	funderingen	van	de	zijmuren	en	de	achtermuur	van	dit	pand	zijn	opgegraven	(afb	4.151).	
De	fundering	van	de	voorgevel	kon	niet	worden	onderzocht.
In	de	funderingen	waren	hoofdzakelijk	rode	bakstenen	van	18x8,5x4	cm	toegepast.	Daarnaast	
zijn	 rode	bakstenen	van	19x9x4	cm	en	gele	bakstenen	van	17x8,5x3,5	cm	geconstateerd.	
Kennelijk	zijn	diverse	partijen	bakstenen	gebruikt.
De	fundering	aan	de	westkant	(S54)	lag	pal	tegen	de	bestaande	zijmuur	van	Nieuwendam	21	
(afb	4.152).	De	bovenste	steenlagen	van	de	aanwezige	fundering	zijn	blootgelegd,	maar	de	
fundering	is	op	een	dieper	niveau	niet	bekeken.	
De	fundering	aan	de	oostkant	(S57)	is	wel	volledig	onderzocht	(afb	4.153).	Deze	muur	was	pal	

Afb 4.151 Overzicht van de funderingen en kelders direct onder het maaiveld van Nieuwendam 20. 

Afb 4.152 De westelijke zijmuur van het huis uit 1660.
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Afb 4.153 De oostelijke zijmuur van het huis 
uit 1660. Deze muur was tegen de zijmuur van 
Nieuwendam 19 aan gebouwd, waardoor beide 
muren in doorsnede (foto links) één geheel lijken 
te vormen.

Afb 4.154 Een van de funderingspalen onder de 
zijmuur.
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tegen	de	zijmuur	van	Nieuwendam	19	aan	gebouwd.	De	totale	breedte	was	wel	80	cm.	Deels	
stond	de	fundering	op	de	oude	zijmuur	van	de	herberg	en	deels	steunde	deze	niet	op	een	oude	
fundering	(de	goot	of	osendrop	tussen	beide	panden	werd	dicht	gebouwd).	Om	verzakking	te	
voorkomen	is	daarom	eerst	een	rij	palen	geslagen	(S99	en	S113,	afb	4.154).	Deze	palen	waren	
van	naaldhout	(fijnspar)382,	hadden	diameters	van	gemiddeld	14	cm	en	stonden	op	onderlinge	
afstanden	van	35	tot	50	cm.	Tussen	de	palen	lag	ook	een	blok	eikenhout,	maar	deze	was	niet	
geschikt	voor	dendrochronologisch	onderzoek.383

382 M25. Van Daalen 2021.
383 M13

Afb 4.155 Achtermuur van het huis uit 1660, vanaf de buitenzijde. 

Afb 4.156 Links een doorsnede door de achtermuur; aansluitend ligt inpandig een dik pakket van geel 
zand en puin.
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De	 fundering	 van	 de	 achtergevel	 (S31)	 is	
zowel	in	het	opgravingsvlak	als	in	doorsnede	
gedocumenteerd	 (profiel	 3,	 afb	 4.155	 en	
4.156).	In	de	doorsnede	is	goed	te	zien	dat	
nog	1,20	meter	hoogte	aan	muurwerk	in	de	
bodem	 aanwezig	 was.	 De	 bovenkant	 van	
het	fundament	was	anderhalf	steens	breed	
en	de	onderkant	drie	steens	breed	(60	cm).
De	 achtergevel	 stond	 op	 een	 dikke	
funderingsplaat	 van	 naaldhout	 (50	 cm	
breed	 en	 7,5	 cm	 dik,	 afb	 4.157).384 Een 
monster	 uit	 deze	 plank	 (grove	 den)	 is	
dendrochronologisch	 onderzocht,	 maar	
heeft	 geen	 datering	 opgeleverd.385	 Deze	
plaat	 steunde	op	een	baan	met	palen	van	
naaldhout	(S97,	afb	4.158).	Van	een	van	de	
palen	 is	de	houtsoort	bepaald	en	dit	 blijkt	
om	fijnspar	te	gaan.386	Deze	palen	(breedte	
12	 tot	 15	 cm)	 hadden	 een	 zeer	 grote	
lengte.	Zelfs	met	de	graafmachine	was	het	
onmogelijk om de palen intact uit de bodem 
te	krijgen;	ze	moeten	dus	vele	meters	lang	
zijn	geweest.

384 Deze	plaat	was	minder	breed	dan	de	onderste	steenlaag;	dit	verschil	 is	opgevangen	door	een	rij	
bakstenen	naast	de	houten	plaat.

385 M14
386 M09. Van Daalen 2021.

Afb 4.157 Vrijleggen van de houten funderingsplaat onder de achtermuur.

Afb 4.158 Funderingspalen onder de funderingsplaat.
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In	zijmuur	S57	was	een	haardplaats	aanwezig	(afb	4.159).	Deze	bevond	zich	op	een	afstand	
van	6	meter	uit	 de	 rooilijn	 en	had	een	breedte	van	ongeveer	1,80	meter.	Resten	van	een	
betegeling	zijn	niet	gevonden.

Binnen	de	hieronder	beschreven	aanbouw	is	een	zandstenen	bouwornament	ge-vonden,	dat	
waarschijnlijk	afkomstig	 is	van	de	voorgevel	 (afb	4.160).387	Hoogstwaarschijnlijk	 is	het	een	
kapiteel	op	een	van	de	twee	pilasters.

Kelder
Binnen	het	pand	lag	een	opmerkelijk	grote	kelder	(S53),	met	een	vloeroppervlak	van	3,85	bij	

387 	59-N01,	gevonden	pal	achter	muur	S14

Afb 4.159 Schouw van de haard in de oostmuur.

Afb 4.160 Zandstenen bouwonderdeel van de gevel van het huis uit 1660.
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Afb 4.161 Grote voorraadkelder met groen en geel geglazuurde plavuizen op de vloer. De wanden van de 
kelder waren niet voorzien van wandtegels.
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1,65	meter	(afb	4.161).	De	diepte	was	minimaal	82	cm	(bodem	op	+0,29	NAP).	Er	zijn	geen	
aanwijzingen	voor	een	tongewelf,		zodat	we	mogen	aannemen	dat	de	kelder	was	afgedekt	met	
balken	en	planken,	met	daarin	een	toegangsluik.
De	 wanden	 waren	 halfsteens	 (gele	 bakstenen	 18x8,5x3,5	 cm	 met	 kalkmortel)	 met	 een	
klamplaag	 aan	 de	 binnenzijde.	Op	 de	 vloer	 van	 de	 kelder	 lagen	 groene	 en	 gele	 plavuizen	
(20,5x20,5	cm).	Identieke	plavuizen	bevonden	zich	in	het	buurpand,	wat	mogelijk	geen	toeval	
is	want	beide	panden	waren	in	1660	in	handen	van	dezelfde	familie	(Hoogkarspel	/	Kuijt).	Het	
formaat	van	de	plavuizen	past	goed	bij	een	datering	 in	de	tweede	helft	van	de	17de eeuw; 
daarna	was	het	 standaardformaat	plavuis	 iets	groter.	We	gaan	er	dan	ook	vanuit	dat	deze	
kelder	direct	bij	de	bouw	is	gemaakt.	
Bij	verwijderen	van	de	kelder	bleek	dat	de	bodem	bestond	uit	vier	lagen	gele	bakstenen	met	
daarop	de	plavuizen.	
Opmerkelijk	 aan	 deze	 kelder	 is	 dat	 de	wanden	niet	waren	 voorzien	 van	wandtegels,	maar	
eenvoudig	aangesmeerd	met	mortel.	In	de	lange	wanden	waren	tegenover	elkaar	twee	gaten	
met	roest	aanwezig,	die	duiden	op	een	ijzeren	hek.

Uit	de	puinlaag	waarmee	de	kelder	was	opgevuld	komen	enkele	wandtegels.388	Een	van	deze	is	
een	nagenoeg	complete	kwadraattegel	met	bloempot	en	uitgespaarde	hoeken	(afb	4.162).389 
Deze	tegel	komt	veel	voor	in	de	eerste	helft	van	de	17de	eeuw	en	is	onder	andere	in	Hoorn	
gemaakt.	In	de	kelder	is	ook	een	deel	van	een	bijpassende	randtegel	gevonden	(afb	4.162).390 
De	randtegel	(?x60x15	mm)	is	beschilderd	met	ranken	en	bladeren	met	twee	goudsbloemen,	
net	 zoals	 in	 de	 bloempot	 aanwezig	 zijn.	 Randtegels	 komen	 in	 de	 eerste	 helft	 van	 de	 17de 
eeuw	af	en	toe	voor,	maar	de	precieze	toepassing	is	onduidelijk.	Verder	komen	uit	de	kelder	
de	fragmenten	van	minimaal	zeven	witjes	en	van	drie	schepentegels	met	ossenkoppen	in	de	
hoeken.

Binnenindeling
Een	merkwaardig	gegeven,	dat	tijdens	de	opgraving	nogal	wat	puzzelwerk	opleverde,	is	dat	
binnenmuur	S67/S58/S44	aansloot	op	achtermuur	S31	en	op	de	kelder	S53.	Normaal	houdt	

388 	V20	en	V36
389 	20-BK01
390 	20-BK02

Afb 4.162 Wandtegel met bloempot in kwadraat 
en uitgespaarde hoeken, en een randtegel met 
klein hoefblad, 1600-1650.
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dat	in	dat	deze	muren	gelijktijdig	zijn	gemaakt,	of	dat	de	binnenmuur	later	is	toegevoegd.	In	
dit	geval	is	de	binnenmuur	zeker	ouder	want	deze	behoorde	onmiskenbaar	bij	de	gesloopte	
herberg.	Chronologisch	klopt	er	dus	iets	niet.
Bij	nadere	bestudering	van	de	aansluitingen	van	de	binnenmuur	op	de	achtermuur	en	op	de	
kelder	blijkt	sprake	van	aanheling	van	de	binnenmuur:	de	binnenmuur	is	ter	plaatse	gesloopt	
en	 na	 bouw	 van	 de	 achtermuur	 en	 de	 kelder	 aangeheeld	 (afb	 4.163	 en	 4.164).	 De	 enige	
logische	conclusie	is	dat	de	oude	fundering	van	de	binnenmuur	is	hergebruikt	als	fundering	
voor de binnenhaard en gangmuur van het nieuwe pand. 

Afb 4.163 Bij de bouw van het huis in 1660 is gebruik gemaakt van funderingen van oude binnenmuren, 
die zijn aangeheeld. Hier zien we de aansluiting van muur S44 en S58.

Afb 4.164 Aansluiting van muur S58/S67 en de kelder.
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Een	nieuwe	binnenmuur	(S68)	is	gemaakt	in	de	voorzijde	van	het	pand,	precies	in	lijn	met	
de	westwand	 van	 de	 kelder.	Dit	muurtje	 bestond	 uit	 slechts	 twee	 steenlagen,	waarvan	 de	
bovenste	laag	halfsteens	was	uitgevoerd	(rode	bakstenen	18x9x4	cm).	Het	is	gezien	tijdens	
de	sanering	en	niet	in	het	opgravingsvlak	vastgelegd.	Hierop	heeft	een	houten	wand	gestaan.	
Net	als	bij	Nieuwendam	19	had	het	voorhuis	een	afgescheiden	kamer	aan	de	oostkant.	Deze	
had	een	lengte	van	5,6	meter	en	een	breedte	van	2,3	meter.	Deze	afmeting	komt	goed	overeen	

Afb 4.165 Op perceel Nieuwendam 20 bevonden zich zeer veel funderingen in de bodem, wat tijdens 
de opgraving een ingewikkelde puzzel opleverde. Achter het huis uit 1660 (achtermuur S31) stond een 
aanbouw met daarin een kleine voorraadkelder (S28).
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met	het	kamertje	bij	Nieuwendam	19	(4,5	bij	2,4	meter).	Dit	houdt	in	dat	de	deur	niet	links	
van	het	midden	in	de	voorgevel	zat,	zoals	op	de	tekening	142,	maar	rechts	van	het	midden.

Aanbouw	1
Achter	 het	 pand	 was	 een	 aanbouw	 aanwezig,	 waarvan	 de	 oostelijke	 zijmuur	 (S33)	 en	 de	
achtermuur	(S13)	zijn	vastgelegd	(afb	4.165	en	4.166).	Deze	aanbouw	besloeg	de	volledige	
breedte	van	het	pand	en	had	dus	een	lengte	van	ongeveer	6	meter	en	een	breedte	van	ruim	5	
meter.	Op	de	kadasterkaart	van	1823	is	deze	nog	aanwezig.
Beide	muren	waren	gemaakt	met	diverse	soorten	bakstenen.	Bij	muur	S13	 is	een	aanzicht	
vanaf	de	achterzijde	gedocumenteerd	(profiel	2,	afb	4.167	en	4.168).	Te	zien	is	dat	de	muur	
steunde	op	de	oude	zijmuren	S69	en	S70	van	de	aanbouw	van	de	gesloopte	herberg.	Onder	
de	muur	waren	 lange	palen	geslagen,	wat	een	extra	aanwijzing	 is	voor	gelijktijdigheid	van	
de	aanbouw	met	het	hoofdgebouw.	De	meeste	palen	waren	van	naaldhout	(fijnspar).391 Van 
één	 van	 deze	 is	 de	 lengte	 bepaald	 en	 deze	was	 2,45	meter	 lang.	 Verder	was	 er	 ook	 een	
eiken	paal,	die	duidelijk	een	hergebruikte	balk	betrof	want	deze	had	twee	pengaten	voor	een	
houtverbinding	(afb	4.169).	Deze	eikenpaal	had	een	lengte	van	2,90	meter	en	is	bemonsterd	
voor	dendrochronologisch	onderzoek,	maar	dit	heeft	geen	datering	opgeleverd.392

Deze	aanbouw	is	pas	in	1913	gesloopt,	zoals	op	te	maken	is	uit	het	kadaster.	Opmerkelijk	is	dat	
de	westelijke	zijmuur	van	deze	aanbouw	nog	bestaat	en	nu	de	tuinmuur	tussen	Nieuwendam	
20	en	21	vormt	(S56,	afb	4.170).	Bij	de	afbraak	is	deze	muur	dus	behouden	gebleven.

391 	Van	M02	is	de	houtsoort	bepaald	en	dit	blijkt	om	fijnspar	te	gaan.	Van	Daalen	2021.
392  M01

Afb 4.166 De voorraadkelder (S28) en een haardput (S55) in de aanbouw.
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Kelder
Binnen	de	aanbouw	lag	een	kleine	voorraadkelder,	tegen	de	achtermuur	van	het	hoofdgebouw	
aan	 gebouwd	 (afb	 4.171a).	 Deze	 kelder	 had	 een	 formaat	 van	 ongeveer	 2	 bij	 2	meter	 en	
de	uitgebouwde	ingang	bevond	zich	aan	de	westkant.	De	wanden	waren	gemaakt	van	gele	
bakstenen,	zoals	eigenlijk	altijd	bij	kelders	het	geval	 is.	Op	de	vloer	lagen	oranje	plavuizen	
(21x21x3	cm),	gemetseld	op	een	 laag	gele	bakstenen.	Het	vloerniveau	van	de	kelder	was	
+0,74	NAP,	wat	iets	van	60	cm	onder	het	vloerniveau	in	de	aanbouw	was.

Afb 4.167 De achtermuur (S13) van de aanbouw was over de oude muren heen gebouwd. Achter deze 
aanbouw bevond zich een waterkelder.
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De kleine voorraadkelder had een plint 
met	 wandtegels,	 die	 deels	 gebroken	 zijn	
ingemetseld	 (afb	 4.171b).	 Dit	 wijst	 op	
hergebruik	van	de	tegels.	Met	pleister	was	
de	 bovenrand	 afgeschuind	 en	 de	 wanden	
daarboven	waren	gepleisterd.
Hoewel	 deze	 tegels	 eenvoudig	 zijn	
uitgevoerd	met	meest	kleine	dierfiguren,	die	
ook	nog	eens	deels	onscherp	zijn	en	in	de	
verzamelaarswereld	niet	gewild	zijn,	zijn	ze	
archeologisch	toch	interessant.	We	kunnen	
ze	namelijk	toeschrijven	aan	de	laatste	fase	
van	de	Hoornse	productie.
In	totaal	zijn	27	tegels	aanwezig,	die	vrijwel	
allemaal	 compleet	 zijn	 (afb	 4.171c).393 
Ze	 hebben	 een	 formaat	 van	 ongeveer	
132x132x12	 mm	 en	 een	 rood	 baksel.	 Ze	
staan	 met	 dit	 baksel	 nog	 volledig	 in	 de	
majolicatraditie.	 De	meeste	 tegels	 van	 de	
Hoornse	 productie	 hebben	 een	 (licht)rood	
baksel.	 Ze	 zijn	 echter	 beschilderd	 op	 een	
wijze	 die	 typisch	 voor	 de	 faienceproductie	
is,	 namelijk	 met	 een	 kleine	 centrale	
voorstelling	en	spinnenkoppen	in	de	hoeken.	

393 	V23

Afb 4.168 Aanzicht van muur S13 met daaronder enkele funderingspalen.

Afb 4.169 Twee funderingspalen: de eiken paal 
(links) betreft secundair gebruikt constructiehout.
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Bij	een	aantal	tegels	is	de	beschildering	dusdanig	uitgelopen	dat	niet	meer	te	zien	is	welk	dier	
staat	afgebeeld.	De	volgende	voorstellingen	zijn	herkenbaar:	springende	hond	(5x	naar	links	
en	1x	naar	rechts),	lopende	hond	(1x),	staand	hert	(3x),	springende	beer	(2x),	zittend	konijn	
(2x	naar	links	en	1x	naar	rechts),	springende	haas	(1x),	schaap	(2x),	lopende	man	met	speer	
(1x),	staande	man	met	speer	(1x)	en	man	met	knuppel	(1x).	Dat	tegels	met	kleine	dierfiguren	
in	Hoorn	zijn	gemaakt,	is	al	eerder	verondersteld,	maar	die	hebben	kleine	ossenkoppen	in	de	
hoeken.	Zoals	gezegd,	hebben	de	hier	gevonden	tegels	spinnenkoppen.	In	de	vakliteratuur	
over	 tegels	wordt	 verondersteld	 dat	 dit	 hoekmotief	 rond	1650	 is	 geïntroduceerd.	Op	 basis	

Afb 4.170 De bestaande tuinmuur S56 aan de oostkant is een restant van de aanbouw uit 1660.

Afb 4.171a Kelder (S28) in de aanbouw achter het pand.
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van	de	weergave	van	de	dieren	en	mensen	op	deze	tegels	is	aannemelijk	dat	ze	in	Hoorn	zijn	
gemaakt.	We	kennen	namelijk	vergelijkbare	voorstellingen	in	verschillende	uitvoeringen.	
De	kelder	is	vermoedelijk	in	de	18de	eeuw	buiten	gebruik	gesteld	en	dichtgegooid.	Uit	de	vulling	
komen	enkele	 scherven	 van	 een	 klein	Delfts	 bord	 dat	 is	 gemaakt	 rond	1675-1725	en	 een	
onbeschilderd	majolicabord	uit	Friesland.394

Schoorsteen
In	de	aanbouw	was	tegen	de	oostelijke	zijmuur	een	schoorsteen	aanwezig.	Tegen	deze	muur	
bevond	zich	namelijk	een	bakstenen	spoor	dat	als	haardput	beschouwd	kan	worden	(S55,	afb	
4.172).	Het	bestond	uit	een	laag	liggende	bakstenen	met	daarop	een	halfsteens	wand	van	4	
lagen	bakstenen	(S26).	Het	bakstenen	spoor	had	een	breedte	van	63	cm	en	een	lengte	van	
minimaal	80	cm.	Het	lag	ongeveer	halverwege	de	zijmuur.

394  V21

Afb 4.171b Wandtegels langs de plint in de voorraadkelder.
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Een	haardput	is	een	typisch	fenomeen	uit	de	18de en 19de	eeuw.	Op	de	vierkante	gemetselde	
bak	lag	oorspronkelijk	een	gietijzeren	plaat	met	daarin	een	gat.	Hierin	werd	de	as	van	de	haard	
geveegd	en	de	plaat	kon	tevens	worden	gebruikt	om	bijvoorbeeld	koeken	te	bakken.		
Uit	de	haardput	komen	enkele	scherven	van	onder	andere	industrieel	wit	aardewerk	en	Europees	
porselein,	een	tabakspijp	en	fragmenten	van	wandtegels.395	De	jongste	scherven	dateren	uit	
de	tweede	helft	van	de	19de	eeuw.	De	wandtegels	hebben	tegen	de	schouw	gezeten.	Ook	bij	
de	aanleg	van	het	opgravingsvlak	zijn	scherven	van	wandtegels	verzameld;	de	datering	loopt	
uiteen	van	begin	17de	eeuw	tot	18de eeuw.396

Aanbouw	2
Achter	de	eerste	aanbouw	heeft	nog	een	kleinere	tweede	aanbouw	gestaan,	waarvan	een	klein	
stuk	van	de	oostelijke	zijmuur	(S12)	is	gevonden.	De	achtermuur	viel	buiten	de	opgravingscontour	
zodat	we	de	lengte	van	deze	aanbouw	niet	kennen.	De	breedte	was	uitpandig	2,70	meter.	Deze	
aanbouw	is	afgebroken	voor	1823,	aangezien	die	niet	op	de	kadasterkaart	uit	dat	jaar	staat.

395  V22
396 	V48

Afb 4.171c (ook vorige pagina) Wandtegels uit de voorraadkelder.
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Waterkelder
Pal	 achter	 de	 achtermuur	 van	 de	 eerste	 aanbouw,	 en	 naast	 de	 tweede	 aanbouw,	 is	 een	
waterkelder	gemaakt	(S27),	die	in	gebruik	bleef	na	afbraak	van	die	aanbouw	(afb	4.173	en	
4.174).	De	waterkelder	 is	 namelijk	 pas	 in	 de	20ste	 eeuw	buiten	 gebruik	 gesteld	 en	 daarbij	

Afb 4.172 Haardput (S55) in de aanbouw.

Afb 4.173a Overzichtsfoto’s van de funderingen op perceel Nieuwendam 20, met op de voorgrond de 
waterkelder.
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is	 een	 hoeveelheid	 afval	 erin	 gegooid.	 De	
waterkelder	 had	 (uitwendig)	 een	 afmeting	
van	 2,55	 bij	 1,05	 meter,	 was	 voorzien	
van	 een	 tongewelf	 en	 was	 gemaakt	 van	
gele	 bakstenen	 (16,5x7,5x3,5	 cm)	 met	
trasmortel.	 De	 bovenkant	 van	 het	 gewelf	
bevond	 zich	 op	 +1,06	 NAP,	 wat	 inhoudt	
dat het loopniveau op moment van maken 
van	 deze	 waterkelder	 hoger	moet	 hebben	
gelegen. De bodem van de waterkelder 
bevond	zich	op	-0,89	NAP.	
De	 waterkelder	 was	 precies	 tussen	 de	
muren	S69	en	S70	geplaatst,	maar	hier	lijkt	
geen	 samenhang	 te	 zijn.	 Hooguit	 zouden	
we	 kunnen	 veronderstellen	 dat	 men	 die	
funderingen	 bij	 het	 maken	 van	 de	 kelder	
tegenkwam	 en	 deze	 bewust	 ernaast	 heeft	
geplaatst.	
De vierkante opbouw met opening van 
de	 waterkelder	 bevond	 zich	 tegen	 de	
achtergevel	van	de	aanbouw.	Hierop	heeft	
een	 natuurstenen	 putdeksel	 met	 ronde	
opening	en	ijzeren	deksel	gelegen,	waarvan	
de	 brokstukken	 even	 verderop	 lagen	 (afb	
4.175).

Afb 4.173b Overzichtsfoto’s van de funderingen op perceel Nieuwendam 20, met op de voorgrond de 
waterkelder.

Afb 4.174a De waterkelder tijdens de sloop.
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De waterkelder werd gevuld met regenwater 
van het dak van het pand aan de Nieuwendam 
via	een	goot	aan	de	oostzijde.	
Aannemelijk	is	dat	de	waterkelder	direct	in	
1660	is	gemaakt,	aangezien	de	achtermuur	
van	de	eerste	aanbouw	bovenop	de	insteek	
(de	kuil	die	is	gegraven	bij	aanleg)	van	deze	
kelder	staat.

4.6.3 Diverse vondsten
Op	de	percelen	achter	de	panden	is	tijdens	
de	 sanering	 keramiek	 uit	 de	 17de,	 18de en 
19de eeuw gevonden.397	Aannemelijk	 is	dat	
hier	 veel	 meer	 afval	 ligt,	 deels	 in	 kuilen,	
maar	hier	 is	uitsluitend	de	bovenlaag	gesaneerd	en	niet	dieper	gegraven.	Tot	de	vondsten	
behoren	een	klein	vaasje	van	Chinees	porselein	uit	de	18de	eeuw	(afb	4.176)398	en	een	strooibus	
van	industrieel	wit	aardewerk	uit	de	19de	eeuw	(afb	4.176).399 
Verder	zijn	tijdens	de	sanering	metalen	voorwerpen	gevonden,	zowel	in	als	achter	de	panden,	
waaronder	diverse	munten	zoals	een	2-stuiverstuk	uit	Kampen	uit	1679	en	duitjes	uit	Holland,	
Gelderland,	Overijssel	en	een	Heller	uit	Frankfurt	uit	1821.400 Ze kunnen niet meer aan een 
specifiek	perceel	worden	gerelateerd.

397  V2
398 	02-C01
399 	02-C02
400 	V2,	V14,	V41

Afb 4.174b De waterkelder tijdens de sloop.

Afb 4.176 Vondsten van het achterterrein.
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4.6.4 Deelconclusie
Nieuwendam	19	kende	na	1660	meerdere	verbouwingen.	Achter	het	pand	bouwde	men	een	
aanbouw	met	 schepentegels	 langs	de	plint.	 In	het	pand	werd	de	voorraadkelder	meerdere	
keren	verbouwd,	waarbij	de	vloer	is	verhoogd	en	nieuwe	tegels	zijn	toegepast.
In	1660	verscheen	op	perceel	Nieuwendam	20	een	nieuw	koopmanshuis.	Afgaande	op	de	foto’s	
die	voorafgaand	aan	de	sloop	zijn	genomen,	was	dit	een	kapitaal	pand	met	fraaie	gevel.	Toch	
werd	inpandig	gebruik	gemaakt	van	oude	funderingen	van	de	herberg.	Bakstenen	funderingen	
van	 binnenwanden	 werden	 zelfs	 aangeheeld	 om	 opnieuw	 te	 gebruiken.	 Dit	 merkwaardige	
fenomeen	zorgde	voor	een	ingewikkelde	puzzel	tijdens	de	opgraving.
Net	als	bij	Nieuwendam	19	werd	ook	hier	op	de	begane	grond	gewoond.	In	het	voorhuis	was	
een	zijkamertje	aanwezig	en	daar	achter	was	de	binnenhaard	en	gang.	In	het	pand	was	een	
grote	voorraadkelder	aanwezig,	waarbij	opvallend	is	dat	deze	niet	was	betegeld.	Achter	het	
huis	stond	een	aanbouw	met	een	tweede	kleine	voorraadkelder	met	een	plint	van	hergebruikte	
goedkope	wandtegels.	Daar	weer	achter	was	nog	een	kleine	aanbouw	en	op	het	erf	was	een	
waterkelder	aanwezig.

Afb 4.176 Vondsten van het achterterrein: links een vaasje van Chinees porselein, rechts een strooibus 
van industrieel wit aardewerk.
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4.7 Fase 7: 1800-1942

Als	 laatste	 fase	beschouwen	we	de	periode	na	1800,	 toen	de	panden	 in	gebruik	waren	als	
kaaspakhuizen.	 Bij	 fase	 6	 zijn	 voor	 de	 overzichtelijkheid	 al	 diverse	 sporen	 besproken.	Het	
precieze	jaar	waarin	de	pakhuizen	tot	kaaspakhuizen	zijn	omgebouwd,	is	niet	bekend.	Zeker	is	
dat	dit	al	in	1809	het	geval	was	en	het	zou	kunnen	dat	dit	al	eerder	is	gebeurd.	De	aanbouw	
achter	Nieuwendam	19	is	vóór	1823	gesloopt.	
De	functie	van	kaaspakhuizen	maakte	de	grote	voorraadkelders	overbodig.	Beide	kelders	zijn	
dichtgegooid.	De	binnenwanden	zijn	gesloopt	zodat	in	beide	panden	één	grote	ruimte	ontstond	
(afb	4.177	en	4.178).

Afb 4.177 Ten behoeve van de functie als kaaspakhuizen zijn de kelders dichtgestort en binnenwanden 
verwijderd. De kelders waren in 1942 niet meer zichtbaar.
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In	Nieuwendam	19	waren	tegen	de	zijwanden,	ongeveer	halverwege	het	pand,	twee	kleine	
gemetselde	zinkputten	aanwezig	(S52),	waarop	gresbuizen	aansloten.

In	Nieuwendam	20	zijn	de	vloeren	uit	de	tijd	van	het	kaaspakhuis	teruggevonden.	In	het	pand	
lag	een	vloer	van	rode	bakstenen	(S21)	en	in	de	aanbouw	lag	een	vloer	van	gele	bakstenen	
op	hun	kant	(S19)	op	een	niveau	van	+1,30	NAP	(afb	4.179).	De	vloer	in	het	pand	lag	over	de	
dichtgegooide	kelder	heen.	Deze	kwam	tevoorschijn	tijdens	de	sanering	en	besloten	is	deze	

Afb 4.178 Overzicht van het bovenste niveau van Nieuwendam 19 en 20.
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niet	in	zijn	geheel	bloot	te	leggen.
Binnen	 het	 pand	 is	 een	 brede	 fundering	
(S66)	aangetroffen,	die	opgebouwd	was	uit	
allerlei	soorten	bakstenen.	Mogelijk	betreft	
dit een gangmuur. 
Verder	 was	 er	 een	 stuk	 vloer	 (S65)	 van	
allerlei	soorten	plavuizen	die	precies	op	de	
plek	van	de	beide	zijmuren	lag	(afb	4.180).	
Mogelijk	heeft	hier	enige	tijd	een	doorgang	
gezeten,	hoewel	het	wel	vreemd	 is	dat	de	
plavuizen	niet	op	de	muren	lagen	maar	dat	
er	een	pakket	grond	tussen	zat.
De	waterkelder,	die	waarschijnlijk	uit	1660	
dateert,	 bleef	 in	 gebruik	 en	 is	 pas	 bij	 de	
sloop	 in	 1942	 buiten	 gebruik	 gesteld.	 Op	
de	bodem	lag	bagger	met	afval,	waaronder	
voorwerpen	 van	 emaille,	 een	 schoen	 met	
rubberen	zool,	stukken	hout	en	dergelijke.	
Slechts	een	kleine	selectie	van	dit	materiaal	
is	 meegenomen	 (afb	 4.181).401	 Meest	
opvallende	vondst	is	een	asbak	met	daarop	
een	 moor,	 zoals	 een	 zwart	 persoon	 toen	
werd	 aangeduid,	 met	 open	 mond	 (afb	
4.182).	Nu	kijken	we	vreemd	aan	tegen	een	
dergelijk	racistisch	voorwerp.

401 	V57

Afb 4.179 Vloer van gele bakstenen in Nieuwendam 20.

Afb 4.180 In de zijmuren van de panden Nieuwendam 
19 en 20 was waarschijnlijk een doorgang aanwezig, 
wat blijkt uit enkele plavuizen die op de funderingen 
lagen.
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De	jongste	vondsten	op	het	erf	dateren	uit	de	
eerste	helft	van	de	20ste	eeuw.	Een	van	deze	is	
een	theeschotel	van	Japans	porselein	met	een	

drukdecor	voor	de	Nederlandse	markt,	gemaakt	rond	1920-1940	(afb	nr	3).402 
Op	het	achterterrein	is	een	dierbegraving	(S1)	aangetroffen,	waarschijnlijk	een	varkentje	dat	
in de 19de	of	20ste	eeuw	in	een	hok	op	het	erf	werd	gehouden.

Een	 klein	 aantal	 vondsten	 dateert	 van	na	1942,	 zoals	 een	 .303	Mark	VII	 patroonhuls	met	
jaartal	1944	van	Britse	makelij,	gebruikt	in	Lee	Enfield	geweer.403 

Een	laatste	vondst	die	van	belang	is	om	te	noemen,	zijn	de	fragmenten	van	twee	zeer	grote	
wandtegels	 (breedte	 200	mm	
en	dikte	 18	mm),	 beschilderd	
in mangaankleur met ranken 
met	 bloemen	 (afb	 4.183).404 
Het	 baksel	 is	 lichtgeel	 van	
kleur.	 Opvallend	 is	 dat	 het	
decor	 is	uitgespaard	 tegen	de	
gearceerde mangaankleurige 
achtergrond.	 Het	 decor	 heeft	
doorgelopen over meerdere 
boven	elkaar	geplaatste	tegels;	
we	spreken	dan	van	een	tegel-	
of	 schoorsteenpilaster.	 Voor	
deze	 tegels	 is	 echter	 geen	
goede	 parallel	 te	 vinden,	
waardoor	 de	 productieplaats	
en	datering	onzeker	is.	

402 	02-C03
403 	V13
404 	185-BK01

Afb 4.181 De waterkelder is pas in 1942 
dichtgestort. Een van de vondsten is deze 
aansteker.

Afb 4.182 Sigarettenbak uit de waterkelder.

Afb 4.183 Grote wandtegels met bloemendecor, de datering is 
onzeker.
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5. Pottenbakkersafval

5.1 Pottenbakkersstort uit de 15de eeuw

In	het	rapport	is	vermeld	dat	perceel	Nieuwendam	19	na	afbraak	van	een	houten	huis	een	tijd	
lang	braak	lag	en	dat	daar	pottenbakkersafval	is	gestort.	Aan	deze	laag	zijn	drie	vondstnummers	
toegeschreven:	 V176,	 V187	 en	 V197.405	 De	 samenstelling	 van	 een	 vierde	 vondstnummer	
(V119)	lijkt	hier	sterk	op	en	daarom	is	dit	vondstnummer	ook	hierbij	gevoegd.406

Bakstenen
Onder	de	verzamelde	vondsten	bevinden	zich	174	brokken	van	bakstenen,	die	overdropen	
zijn	(ook	op	de	breuken)	met	glazuur	(afb	5.1,	5.2	en	5.3).	Hoewel	gepoogd	is	al	het	afval	te	

405 V176	is	beschreven	als	de	laag	onder	(pottenbakkers)	afvallaag	S133;	V187	idem;	en	V197	als	laag	
met	kolengruis.

406 V119	is	aangetroffen	bij	verwijderen	van	muur	S94

Afb 5.1 Brokken van bakstenen, overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven (V176).

Afb 5.2 Brokken van bakstenen, overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven (V187).
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verzamelen	zal	het	werkelijke	aantal	bakstenen	in	de	stortlaag	toch	hoger	hebben	gelegen.	Bij	
slechts	één	van	de	bakstenen	kan	het	formaat	worden	bepaald:	19x9,5x4,5	cm	(afb	5.4).407 
Uitgerekend	deze	complete	steen	lijkt	niet	representatief	voor	het	materiaal	en	het	zou	dus	
kunnen	dat	deze	per	ongeluk	in	V119	terecht	is	gekomen	en	in	werkelijkheid	uit	de	jongere	
afvallaag	komt.	Alle	andere	bakstenen	hebben	namelijk	breedtes	van	10	tot	12	cm	en	diktes	
van	4,5	tot	5,5	cm.	De	lengtes	van	deze	stenen	kunnen	gereconstrueerd	worden	op	20	tot	24	
cm.	Bij	enkele	bakstenen	zijn	aangebakken	scherven	roodbakkend	aardewerk	zichtbaar	(afb	
5.5	t/m	5.8).408	Deze	zijn	dus	afkomstig	van	de	ovenvloer	of	gebruikt	als	baksteunen.

407 	119-BK01
408 	176-BK01,	176-BK02,	187-BK02,	187-BK03,	197-BK01

Afb 5.3 Brokken van bakstenen, overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven (V119).

Afb 5.4 Een van de weinige complete bakstenen, overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven (119-
BK01).
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Plavuizen
Naast	bakstenen	is	een	kleine	hoeveelheid	brokken	van	plavuizen	aanwezig,	namelijk	twaalf	
brokken	(waarvan	bij	twee	brokken	onduidelijk	is	of	deze	pottenbakkersafval	zijn)	(afb	5.9).	
Bij	een	van	de	brokken	is	de	lengte	van	de	plavuis	te	bepalen:	17	cm	(afb	5.10).409	Op	deze	

409 	187-BK01

Afb 5.5 Brok van een baksteen met aankoeksel, 
waaronder een randscherf van een bakpan (176-
BK01).

Afb 5.6 Brok van een baksteen met daaraan vast 
gebakken scherf roodbakkend aardewerk (176-
BK02).

Afb 5.7 Brok van een baksteen, overdropen met 
glazuur in de pottenbakkersoven, met daaraan 
vast gebakken scherf roodbakkend aardewerk 
(187-BK02).

Afb 5.8 Twee brokken van bakstenen, overdropen 
met glazuur in de pottenbakkersoven, met daaraan 
vast gebakken scherfjes roodbakkend aardewerk 
(187-BK03). 

Afb 5.9 Brokken van plavuizen, overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven (V187).
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plavuis	zijn	aanhechtingen	van	potten	te	zien.	Alle	plavuizen	hebben	diktes	van	2	tot	3,5	cm	
(afb	5.11).410

Een	van	de	plavuizen	vertoont	geen	duidelijke	tekenen	van	productieafval;	deze	ongeglazuurde	
plavuis	 is	 compleet	 bewaard	 gebleven	 en	 lijkt	 lichte	 roetaanslag	 te	 vertonen	 (afb	 5.12).411 
Opmerkelijk	is	het	kleine	formaat,	namelijk	9,5x9,5x2,5	cm.

410 	176-BK05
411 	176-BK03

Afb 5.10 Een van de brokken van plavuizen, overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven, met 
moeten van bakpannen of borden die op hun kant op de plavuis hebben gestaan (187-BK01).

Afb 5.11 Een van de brokken van plavuizen, 
overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven 
(176-BK05).

Afb 5.12 Complete plavuis met klein formaat 
(9,5x9,5x2,5 cm) en lichte roetaanslag (176-
BK03).

Afb 5.13 Twee brokken aankoeksel uit de pottenbakkersoven met veel kleine scherfjes roodbakkend 
aardewerk (V187).
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Naast	bakstenen	en	plavuizen	zijn	geen	andere	vormen	bouwkeramiek	aanwezig.	Een	van	de	
fragmenten	zou	van	een	daktegel	kunnen	zijn,	maar	dat	is	niet	zeker	vast	te	stellen.	Verder	
zijn	enkele	brokken	aankoeksel	uit	de	pottenbakkersoven	aanwezig	(afb.	5.13).

Aardewerkballetjes
Tussen	het	afval	zijn	twee	gebakken	aardewerken	balletjes	aanwezig	(afb	5.14).412 Ze hebben 
een	 enigszins	 onregelmatige	 vorm	 en	 hadden	 geen	 gebruiksdoel.	 Waarschijnlijk	 zijn	 de	
kleiballetjes	per	ongeluk	in	de	oven	meegebakken.	

Keramiek samenstelling
De	 vier	 vondstnummers	 omvatten	 in	 totaal	 1548	 scherven	 keramiek.413	 Naast	 het	 aantal	
scherven	is	per	vondstnummers	het	minimum	aantal	exemplaren	(MAE)	bepaald.	Bij	elkaar	
opgeteld	komt	het	MAE	op	156	uit;	het	werkelijke	aantal	zal	een	stuk	hoger	hebben	gelegen.	
Het	bepalen	van	het	EVE	op	basis	van	de	 randscherven	 is	niet	mogelijk	vanwege	de	soms	
vervormde randen.
Bij	een	deel	van	de	scherven	is	duidelijk	dat	het	om	pottenbakkersafval	gaat,	wat	blijkt	uit	
bijvoorbeeld	breuken	die	zijn	overdropen	met	glazuur.	Een	deel	van	het	materiaal	is	duidelijk	
gebruikt,	wat	 te	 zien	 is	aan	 roetaanslag	op	sommige	bakpannen	en	grapen.	Bij	de	andere	
scherven	is	niet	duidelijk	of	het	om	pottenbakkersafval	gaat	of	niet:	deze	scherven	vertonen	
geen	duidelijke	defecten	en	ook	geen	duidelijke	gebruikssporen.	We	hebben	dus	zowel	met	
ambachtelijk	 als	 huishoudelijk	 afval	 te	maken.	Het	 onderscheid	 is	 overigens	 niet	 zo	 strikt.	
Ambacht	en	huishouden	 liep	door	elkaar	en	we	mogen	aannemen	dat	alle	voorwerpen	van	
roodbakkend	aardewerk,	of	ze	nu	tot	het	pottenbakkersafval	zijn	te	rekenen	of	niet,	ter	plekke	
zijn	gemaakt.	
Naast	 roodbakkend	 aardewerk	 zijn	 slechts	 enkele	 scherven	 grijsbakkend	 aardewerk	 (9	
scherven)	 en	 witbakkend	 aardewerk	 (2	 scherven)	 aanwezig.	 Bij	 geen	 van	 die	 scherven	 is	
duidelijk	 dat	 het	 om	 pottenbakkersafval	 gaat.	 Een	 van	 de	 voorwerpen	 van	 grijsbakkend	

412 	176-C01	en	176-C03
413 	Twee	scherfjes	kogelpotaardewerk	zijn	als	opspit	te	beschouwen.

Afb 5.14 Twee onregelmatig gevormde gebakken kleiballetjes (176-C01 en 176-C03).
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aardewerk	is	een	spinsteen	(afb	5.15).414	Van	een	ander	voorwerp	is	de	vorm	onduidelijk:	deze	
staat	op	standlobjes	en	heeft	een	rechte	rand	met	duimindrukken.
Tot	slot	 is	een	zeer	klein	aantal	scherven	steengoed	gevonden:	slechts	zeven	scherven	van	
kannen	 en	 een	 spinsteen	 (afb	 5.16).415	 Deze	 zijn	 uiteraard	met	 zekerheid	 uit	 het	 Rijnland	
afkomstig.	Het	betreft	een	kan	uit	Siegburg,	een	kan	uit	Langerwehe	en	een	kan	met	zoutglazuur	
uit	mogelijk	Aken	of	Raeren.
Binnen	het	keramiekspectrum	valt	dus	op	dat	roodbakkend	aardewerk	verreweg	de	meerderheid	
vormt	(99%	van	het	aantal	scherven	en	94%	van	het	MAE).
Hieronder	worden	de	vormen	van	het	roodbakkend	aardewerk	omschreven	en	de	genoemde	
percentages	betreffen	ook	alleen	deze	aardewerksoort.

Bakpannen
Bakpannen	 vormen	 binnen	 het	 roodbakkend	 aardewerk	 duidelijk	 de	 grootste	 categorie	
(36%	 van	 het	 aantal	 scherven	 en	 39%	 van	 het	 MAE).	 De	meeste	 scherven	 zijn	 duidelijk	
pottenbakkersafval	(afb	5.17,	5.18	en	5.19).416	Alle	bakpannen	zijn	in	te	delen	bij	de	typen	met	
omgeslagen	rand	(r-bak-1	en	r-bak-2).	De	r-bak-2	onderscheidt	zich	van	de	r-bak-1	doordat	
de	rand	van	buiten	is	aangedrukt.	Aan	de	scherven	productieafval	is	de	precieze	randvorm	niet	
altijd	goed	te	zien,	maar	het	lijkt	erop	dat	de	r-bak-2	dominant	is.	Verder	zijn	alle	(minimaal	
45	exemplaren)	stelen	plat	van	vorm,	dus	zonder	toegevouwen	randen.	
Een	klein	aantal	scherven	(MAE=6)	is	beroet,	wat	inhoudt	dat	deze	bakpannen	zijn	gebruikt.	
Daarnaast	 zijn	 scherven	 van	 bakpannen	 aanwezig	 die	 geen	 duidelijke	 kenmerken	 van	
pottenbakkersafval	 vertonen,	 maar	 onberoet	 zijn.	 Deze	 pannen	 zijn	 dus	 niet	 gebruikt	 en	
hadden	kennelijk	toch	een	defect	en	zijn	daarom	weggegooid.
De	 grote	 hoeveelheid	 bakpannen	 lijkt	 erop	 te	 wijzen	 dat	 de	 bakpan	 het	meest	 gemaakte	
product	van	onze	pottenbakker	was.	Waarschijnlijk	is	het	beeld	sterk	vertekend.	Bakpannen	
waren	een	kwetsbaar	product	door	de	 relatief	zware	steel	en	dunne	platte	bodem,	waarbij	
tijdens	het	bakken	geregeld	wat	mis	ging.

414 	176-C02
415 	197-C01
416 	176-C12,	187-C09

Afb 5.15 Spinsteen van grijsbakkend aardewerk, 
gevonden in de laag met pottenbakkersafval (176-
C02).

Afb 5.16 Spinsteen van steengoed, gevonden in de 
laag met pottenbakkersafval (197-C01).
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Borden
Borden	vormen	een	kleine	groep	(1%	aantal	scherven	en	3%	van	het	MAE).	Bij	slechts	één	
exemplaar	is	duidelijk	dat	het	om	pottenbakkersafval	gaat:	het	glazuur	is	te	hard	gebrand	en	

Afb 5.17 Misbaksels: fragmenten van de platte stelen van bakpannen (176-C12).

Afb 5.18 Misbaksels: fragmenten van bakpannen (176-C12).
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daardoor	versinterd	(afb	5.20).417	Een	ander	bord	vertoont	roetaanslag	aan	de	onderzijde	en	is	
dus	gebruikt.	Voor	zover	valt	te	beoordelen	kunnen	de	borden	worden	ingedeeld	bij	de	r-bor-1:	
een	bord	met	uitgebogen	vlag	met	kraagrand,	op	standlobben.

Grapen
Grapen	vormen	na	de	bakpannen	de	grootste	groep	(24%	aantal	scherven	en	34%	van	het	
MAE).	Bij	de	meeste	scherven	is	niet	te	zien	of	het	om	pottenbakkersafval	gaat.	Bij	slechts	45	

417 	187-C03

Afb 5.19 Misbaksels: fragmenten van bakpannen (187-C09). 

Afb 5.20 Misbaksel: twee scherven van een bord van roodbakkend aardewerk met slibversiering (187-
C03).
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scherven	(van	de	367	scherven)	is	dat	duidelijk	te	zien	(afb	5.21	t/m	5.24).418 Dat een deel van 
het	materiaal	is	gebruikt,	blijkt	uit	de	roetaanslag	op	de	voorwerpen.	Bij	ongeveer	50	scherven	
is	dat	het	geval.

418 	176-C05,	176-C09,	176-C10,	187-C07,	187-C06

Afb 5.21 Misbaksel: scherven van een grape van roodbakkend aardewerk met fijne ribbels op de schouder 
en slibboogversiering (176-C05).

Afb 5.22 Misbaksels: randscherven van grapen van roodbakkend aardewerk (176-C09).



218

Afb 5.23 Misbaksels: scherven van grapen van roodbakkend aardewerk (176-C10).

Afb 5.24 Misbaksels: scherven van grapen van roodbakkend aardewerk (187-C06).
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De	grapen	zijn	zeer	gefragmenteerd	waardoor	slechts	bij	een	klein	aantal	exemplaren	het	type	
kan	worden	bepaald.	Deze	kunnen	alle	worden	ingedeeld	bij	de	typen	r-gra-3,	een	grape	met	
uitstaande	hals	en	kleine	verdikte	rand,	en	de	r-gra-7,	een	grape	met	opstaande	hals	met	rand	
met	groef.	Er	zijn	ook	eenvoudige	onverdikte	randen	aanwezig,	maar	het	type	kan	niet	worden	
bepaald.
De	grapen	zijn	spaarzaam	geglazuurd,	dat	wil	zeggen	dat	glazuur	inwendig	op	de	bodem	en	de	
rand	en	uitwendig	aan	de	schenkkant	is	aangebracht.	Bij	diverse	wandscherven	is	te	zien	dat	
deze	fijne	draairibbels	hebben,	een	typisch	fenomeen	voor	de	15de eeuw. Bij drie grapen komt 
eenvoudige	slibversiering	op	de	schouder	voor.	

Kommen
Kommen	 zijn	 net	 als	 de	 borden	 een	
kleine	 groep	 (1%	 aantal	 scherven	 en	 5%	
van	 het	 MAE).	 De	 meeste	 scherven	 zijn	
pottenbakkersafval.	
Eén	van	de	kommen	heeft	een	omgeslagen	
rand	 met	 platte	 bovenzijde	 en	 een	 kleine	
dekselgeul	 (afb	5.25).419	Deze	kan	worden	
ingedeeld	 bij	 de	 r-kom-5,	 hoewel	 de	
ingesnoerde	hals	 ontbreekt.	De	kom	staat	
op	 lobvoeten.	 Een	 tweede	 kom	 heeft	 een	
geribde	kraagrand,	een	rand	die	 typisch	 is	
voor	de	r-kom-6,	een	kom	op	een	standring	(afb	5.26).420	Deze	kom	moeten	we	in	de	16de 
eeuw	plaatsen	en	het	lijkt	er	daarom	op	dat	deze	uit	de	jongere	pottenbakkersafvallaag	komt.
Opvallend	 zijn	 meerdere	 (MAE=5)	 kommen	 met	 een	 platte	 uitstaande	 rand	 met	 daarop	
slibversiering	(afb	5.27,	5.28	en	5.29).421	De	randen	doen	denken	aan	de	randen	van	de	r-bor-1.	
Het	is	onduidelijk	of	deze	kommen	op	standlobjes	of	poten	staan.	In	het	classificatiesysteem	
voor	keramiek	moeten	we	de	kommen	mogelijk	indelen	bij	de	r-kom-107,	een	kom	op	poten.	
Dit	type	is	toegekend	aan	een	kom	die	is	gevonden	in	Alkmaar	en	die	behoort	tot	het	afval	
het	klooster	Middelhof,	daterend	tussen	begin	15de	eeuw	en	1572,	en	wordt	in	het	rapport	als	
merkwaardig	 voorwerp	 omschreven.422	 Kennelijk	 is	 de	 vorm	niet	 typerend	 voor	 deze	 stad.	
Uit	Hoorn	kennen	we	echter	wel	meerdere	parallellen,	zoals	een	kom	die	is	gevonden	bij	de	

419 	187-C05
420 	187-C04
421 	176-C06,	187-C02,	187-C01
422 	Bitter	&	Van	Zanten,	116	en	304.

Afb 5.25 Misbaksel: twee randscherven van een kom van roodbakkend aardewerk (187-C05).

Afb 5.26 Misbaksel: twee randscherven van een kom 
van roodbakkend aardewerk (187-C04).
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opgraving	op	de	hoek	van	de	Roode	Steen	en	het	Grote	Noord	in	2000	(afb	5.30).	Deze	kom	
is	voorzien	van	slibbogen	met	stippen	en	lijkt	iets	ouder	dan	de	kommen	van	de	Nieuwendam.	

Vuurstolpen
Vier	 scherven	 zijn	 afkomstig	 van	
vuurstolpen,	waarbij	één	van	deze	scherven	
duidelijk	 pottenbakkersafval	 is	 (afb	
5.31).423	 Het	 betreft	 ronde	 vuurstolpen,	
waarschijnlijk	alle	van	het	type	r-vst-1.	Een	
van	 de	 scherven	 heeft	 een	 handvat	 met	
duimindrukken.

Overig
De	 overige	 vormen	 zijn	 met	 een	 klein	
aantal	scherven	aanwezig	en	geen	van	die	
voorwerpen	is	duidelijk	te	karakteriseren	als	
pottenbakkersafval.
Een	 randscherf	 heeft	 behoord	 bij	 een	
gatenpot: een bolle pot met gaten in de 
wand.	 Verder	 is	 er	 een	 randscherf	 die	
mogelijk	afkomstig	is	van	een	lekschaal.	Twee	scherven	zijn	afkomstig	van	een	olielamp.	Twee	
voorwerpen	zijn	 ingedeeld	bij	de	miniaturen.	Waarschijnlijk	betreft	het	kleine	bakpannetjes	
met	korte	massieve	steel.	Als	laatste	voorwerp	is	er	nog	een	steelkom,	die	zwaar	is	beroet	en	
dus	intensief	gebruikt	is.	De	steelkom	heeft	een	rechte	rand	en	een	kromme	steel	(r-stuk-13).
Tot	slot	moet	worden	vermeld	dat	een	aantal	voorwerpen	geheel	ontbreekt,	zoals	pispotten,	
potten,	kannen,	deksels	en	vetvangers.	

423 	187-C10

Afb 5.27 Misbaksel: randscherven van een kom van roodbakkend aardewerk met slibboogversiering op de 
platte vlag (176-C06).

Afb 5.28 Misbaksel: randscherven van een kom van 
roodbakkend aardewerk met slibboogversiering op 
de platte vlag (187-C02).
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Datering
Vanwege het nagenoeg ontbreken van 
importkeramiek	 zijn	 we	 voor	 de	 datering	
geheel	afhankelijk	van	de	dateringen	die	aan	
de	 verschillende	 aardewerktypen	 worden	
toegekend.	Dat	is	in	dit	geval	lastig	omdat	

het	aantal	gevonden	typen	klein	is	en	deze	bovendien	gedurende	lange	periode	voorkwamen.	
Typen	die	duidelijk	uit	de	16de	eeuw	dateren	ontbreken	volledig	en	ook	Oud	Hollandse	pannen	
zijn	niet	aanwezig.	Het	materiaal	kunnen	we	dus	 in	 ieder	geval	voor	1500	plaatsen.	Typen	
als	de	r-bak-1,	r-bak-2,	r-gra-3	en	r-gra-7	komen	gedurende	de	gehele	15de eeuw voor. De 

Afb 5.29 Scherven van een kom van roodbakkend aardewerk met slibboogversiering op de platte vlag 
(187-C01). Waarschijnlijk betreft het een misbaksel.

Afb 5.30 Kom van roodbakkend aardewerk met 
slibversiering op de platte vlag, op poten. Deze 
kom is opgegraven op de hoek van de Roode 
Steen en het Grote Noord in Hoorn in 2000.
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r-kom-107	is	een	type	dat	wijst	op	de	eerste	
helft	van	de	15de	eeuw.	Ruwweg	zouden	we	
de	datering	1425-1475	kunnen	aanhouden.	
Dat	 houdt	 in	 dat	 dit	materiaal	 het	 oudste	
pottenbakkersafval	 uit	 Hoorn	 en	 tevens	
uit	 de	 regio	West-Friesland	 is.	We	 kunnen	
de	 vondsten	 niet	 met	 zekerheid	 aan	 een	
specifieke	 pottenbakker	 koppelen.	 Zoals	
in	 de	 historische	 achtergrond	 uiteengezet	
waren	 aan	 de	 Nieuwendam	 rond	 1430	 in	
ieder	geval	twee	pottenbakkers	actief:	‘Hein	
Jan	 Heinesisz	 die	 potmaker’	 en	 ‘Kerstgen	
die	potmaker’.	 In	1478	wordt	vijfmaal	een	
pottenbakker vermeld en van een van hen 
zal	dit	productiemateriaal	afkomstig	zijn.

Afb 5.31 Misbaksel: randscherf van een vuurstolp 
(187-C10).
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5.2 Pottenbakkersstort uit de 16de eeuw

Verspreid	over	diverse	vondstnummers	van	perceel	Nieuwendam	19	is	pottenbakkersafval	uit	
de 16de	eeuw	verzameld.	De	volgende	vondstnummers	zijn	geselecteerd	als	pottenbakkersstort:	
V122,	V171,	V173,	V175,	V181,	V182,	V191,	V192	en	V193.	Verreweg	het	meeste	materiaal	is	
gevonden	langs	de	perceelscheiding	aan	de	oostzijde.	Daarnaast	komt	pottenbakkersafval	uit	
een	afvalkuil	(S131).	Tevens	zijn	de	bakstenen	die	zijn	hergebruikt	als	een	goot	langs	de	steeg	
tussen	Nieuwendam	18	en	19	(later	de	Hullemansteeg)	hiertoe	gerekend.	

Bakstenen
Onder	 de	 verzamelde	 vondsten	 bevinden	 zich	 31	 brokken	 van	 bakstenen	 (afb	 5.32).	
Waarschijnlijk	waren	veel	meer	brokken	bakstenen	 in	de	bodem	aanwezig.	Dat	geldt	zeker	
voor	de	genoemde	goot	die	langs	de	volledige	steeg	zal	hebben	gelopen	en	waarvan	slechts	
een	klein	stukje	is	blootgelegd.	De	bakstenen	zijn	overdropen	met	glazuur,	zijn	soms	vervormd	
en	enkele	vertonen	resten	van	aangebakken	potten.424

Geen	enkele	steen	is	compleet.	De	meeste	stenen	hebben	een	breedte	van	9	tot	10,5	cm	en	
een	dikte	van	4	tot	5	cm;	het	formaat	is	dus	iets	kleiner	dan	bij	de	15de-eeuwse	stortlaag	het	
geval	 is.	Een	van	de	bakstenen	heeft	een	klein	 formaat	van	circa	7,5	cm	bij	3,5	cm.	Deze	
baksteen	zal	een	lengte	hebben	gehad	van	ongeveer	16	of	17	cm;	dergelijke	kleine	bakstenen	
kwamen in de 16de	eeuw	al	voor.	Verder	 is	ook	een	gele	baksteen	aanwezig,	die	volledig	 is	
vervormd	en	waarvan	het	formaat	niet	precies	is	te	bepalen	(afb	5.33).425

Plavuizen
Naast	bakstenen	is	een	klein	aantal	brokken	van	plavuizen	aanwezig,	namelijk	acht	brokken.	
Bij	slechts	één	van	deze	is	duidelijk	dat	deze	door	de	pottenbakker	is	gebruikt.	De	plavuizen	
zijn	 2,5	 tot	 4	 cm	 dik.	 Deze	 16de-eeuwse	 plavuizen	 zijn	 geglazuurd,	 in	 tegenstelling	 tot	 de	

424 	181-BK01
425 	171-BK01

Afb 5.32 Brok van een baksteen, overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven, met daaraan vast 
gebakken scherf roodbakkend aardewerk (V182).
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15de-eeuwse	 exemplaren	 die	 ongeglazuurd	
zijn.	Een	van	de	plavuizen	is	compleet;	het	
betreft	een	kleine	plavuis	van	9,5x9,5x2,5	
cm	(afb	5.34).426	De	plavuis	is	zwaar	beroet,	
wat	er	mogelijk	op	duidt	dat	deze	in	de	oven	
is	gebruikt.

Dakpannen
Zeer	 kenmerkend	 voor	 deze	 16de-eeuwse	
stortlaag	 is	 de	 aanwezigheid	 van	 veel	
brokken	 van	 Oud	 Hollandse	 pannen,	 die	
duidelijk	in	de	oven	zijn	gebruikt.	In	totaal	
zijn	 195	 brokken	 verzameld,	 die	 op	 basis	
van	 de	 aanwezige	 nokken	 afkomstig	 zijn	
van	 minimaal	 30	 pannen	 (afb	 5.35	 t/m	
5.40).	Bij	geen	enkele	pan	kan	de	lengte	of	
breedte	worden	vastgesteld.
De	 meeste	 brokken	 vertonen	 duidelijk	
sporen	van	gebruik	door	de	pottenbakker:	ze	
zijn	overdropen	met	glazuur.	Aanhechtingen	
van	 potten	 zijn	 vrijwel	 niet	 aanwezig,	wat	
bij	brokken	die	zijn	gebruikt	als	baksteunen	
in	de	oven	juist	wel	vaak	het	geval	is.	Een	
uitzondering	 vormt	 een	 van	 de	 stukken	
dakpan waarbij meerdere langwerpige 
moeten	zichtbaar	zijn	(afb	5.41).427

Onder	 de	 vondsten	 bevinden	 zich	 enkele	
stukken	 van	 een	 nokvorst	 met	 ingekraste	
golflijnen	(afb	5.42).428	Deze	vertoont	geen	
sporen	 van	 gebruik	 door	 de	 pottenbakker.	
Nokvorsten	met	ingekerfde	golflijnen	komen	
in de 16de eeuw met enige regelmaat voor.
Voor	de	datering	van	het	pottenbakkersafval	
is	het	voorkomen	van	Oud	Hollandse	pannen	
van	belang.	Er	is	enige	variatie	in	datering	
van	de	 individuele	vondstnummers.	 In	het	
vondstnummer	 met	 het	 oudste	 materiaal	
(V193)	bevinden	zich	slechts	twee	brokken	
van	Oud	Hollandse	pannen,	terwijl	in	enkele	
andere	vondstnummers	(V171,	V175,	V181)	
scherven	 van	 tientallen	 Oud	 Hollandse	
pannen	 aanwezig	 zijn.	 In	 de	 kadertekst	
wordt hier nader op ingegaan.

426 	175-BK02
427 	175-BK03
428 	175-BK01,	182-BK01

Afb 5.33 Gele baksteen, te hard gebakken en volledig 
krom getrokken (171-BK01).

Afb 5.34 Complete plavuis van klein formaat 
(9,5x9,5x2,5 cm) en met roetaanslag (175-BK02).

Afb 5.35 Aan elkaar vast gebakken brokken van 
dakpannen (122-BK01).
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Afb 5.36 Brokken van golfpannen, overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven (V122).

Afb 5.37 Brokken van golfpannen, overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven (V171).

Afb 5.38 Brokken van golfpannen met een zeer 
dikke en poreuze scherf (171-BK02).
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Afb 5.39 Brokken van golfpannen, overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven (V175).

Afb 5.40 Brokken van golfpannen, overdropen met glazuur in de pottenbakkersoven (V182).

Afb 5.41 Een van de brokken van een 
golfpan, overdropen met glazuur in de 
pottenbakkersoven, met langwerpige moeten 
van bakpannen of borden die op hun kant op 
het brok hebben gestaan. Het brok van de 
dakpan fungeerde als baksteun in de oven.
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Keuren op de harde daken

In de Middeleeuwen bestonden al holle en bolle pannen, maar deze waren in een stad als 
Hoorn een zeldzaamheid. Bijzonder is dan ook dat enkele jaren geleden meerdere van 
deze pannen zijn opgegraven op een perceel aan de Appelhaven, waar rond 1450 een 
fraai bakstenen huis moet hebben gestaan. Daarnaast waren er aardewerken daktegels 
in omloop, die af en toe als bodemvondst voorkomen. Slechts een klein aantal bakstenen 
huizen in de stad zal een dak met deze tegels hebben gehad. Verreweg de meeste 
huizen hadden een rieten dak. 
Het verstenen van de daken werd in Hoorn, net als in veel andere steden, door het 
stadsbestuur aangemoedigd. De reden mag duidelijk zijn: de gebruikelijke rieten 
daken (veelal geleemd) en schindeldaken (houten pannen) waren brandgevaarlijk. 
Dat bleek bijvoorbeeld in 1481 toen er brand ontstond bij het Claraconvent aan het 
Kleine Noord en vervolgens het volledige westelijke deel van de stad afbrandde. In 
1459 bepaalde het stadsbestuur dat: ‘soe wie voirtan sijn huys ofte scuyer bijnnen der 
stede van Hoern decket met herden dake, dat men hem geven ende betalen sal to hulpe 
van den herden dake een Beirssche gulden van elcken roode dakes’.429 Voor iedere 
roede (Hoornse roede is 3,32 meter) stenen dak werd een Beierse gulden als subsidie 
betaald. Dat deze maatregel in de praktijk daadwerkelijk werd toegepast blijkt uit de 
burgemeestersrekening van 1464-1465. Er komen twee uitgavenposten voor die hierop 
betrekking hebben: ‘betaelt Jan Jan Vriese 12 beiers gulden voir 12 roed harde dac’ en 
‘betaelt Bouden Jan zoen die stilgancmaker vier beiers gulden voir 4 roed harde dacx’.430 
Waarschijnlijk gebeurde het verstenen van de daken in de praktijk toch maar weinig. 
Dit zien we ook in Amsterdam waar in 1452 werd gekeurd dat de rieten daken binnen 
de omgrachting door stenen daken vervangen moesten worden, maar hier bleek eind 

429 	Pols	1885.	Keurboek	A,	keur	218.
430 	Folio	XVI	r:	r.	1	en	folio	XVI	r:	r.	2.

Afb 5.42 Uit een kuil met veel pottenbakkersafval komt ook deze ongeglazuurde nokvorst (175-BK01 / 
182-BK01).
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15de eeuw weinig van terecht gekomen. Als reden werd gegeven dat ‘de tegelen niet 
wel crijchbaer ende oick zeer duer’ zijn.431 Expliciet is hier sprake van daktegels en deze 
zouden dus erg duur zijn geweest.
In een Hoornse keur uit 1514 lezen we opnieuw ‘men wil nu voertan binnen deser 
stede onderhouden hebben toctroy van den harden daecke ende stenen wanden’.432 
Tevens bepaalde men ‘soe sullen voertan vier die rijcksten van den scotponden alle 
jaire hoer rieden daecken ofbreecken ende doen wederdecken mit harden daecke’.433 
Er werd bovendien een boete gesteld op ‘die daecken daer tliem van binnen die huysen 
afghevallen is drie of vier voeten breedt’.434 Kennelijk kwamen geleemde rieten daken 
tot in de 16de eeuw algemeen voor.
Vanaf de eerste helft van de 16de eeuw werd het maken van stenen daken eenvoudiger 
door de ontwikkeling van de Oud Hollandse pan (ook wel golfpan genoemd). Aanvankelijk 
waren diverse maten en diktes in omloop. Het stadstuur bepaalde in 1550 dat ‘dat 
niemant binnen deser stede voortan zall moeten deckpannen backen noch maicken, 
dan alleen nae den yseren pan die an tstadthuys op behoorlicke plaetse int openbair 
ghehangen zall worden’.435

Deze Oud Hollandse pannen werden door diverse pottenbakkers vervaardigd. In het 
schepenregister zijn bijvoorbeeld in de jaren 1515 en 1516 schulden aan pottenbakker 
Pieter Holler voor leveringen van pannen te vinden.436 In 1530 was Gherijt Jansz 
Pannebacker op het Baatland actief. Hij was Cornelis Heijnsz drie ovens met pannen 
schuldig ‘waer van twie inden oven zijn ende de darde noch dair inne steken sal’.437 
Hij had dus een pannenbakkerij. Ook van Claes Jansz Pottebacker is bekend dat hij 
dakpannen leverde. In 1564 waren twee personen hem geld verschuldigd voor ‘deck 
pannen’.438

Het verstenen van de daken nam hierna nog decennia in beslag. In de jaren 1609-1615 
werden lijsten opgesteld van personen die verplicht werden hun rieten dak door een 
hard dak te vervangen.439 In deze lijst komen ook enkele personen aan de Nieuwendam 
voor, zoals Ewout Adriaensz, de eigenaar van brouwerij het Roode Hart.

Keramiek samenstelling
De	vier	vondstnummers	omvatten	in	totaal	656	scherven	keramiek.	Naast	het	aantal	scherven	is	
per	vondstnummers	het	minimum	aantal	exemplaren	(MAE)	bepaald.	Bij	elkaar	opgeteld	komt	
het	MAE	op	143	uit;	het	werkelijke	aantal	zal	een	stuk	hoger	hebben	gelegen.	Het	bepalen	van	
het	EVE	op	basis	van	de	randscherven	is	niet	mogelijk	vanwege	de	soms	vervormde	randen.
Bij	de	samenstelling	van	de	keramiek	valt	op	dat	roodbakkend	aardewerk	opnieuw	verreweg	
de	grootste	categorie	is	(97%	van	het	aantal	scherven	en	90%	van	het	MAE).	Daarnaast	is	
een	kleine	hoeveelheid	witbakkend	aardewerk	aanwezig	(2%	aantal	scherven	en	6%	van	het	
MAE).	Tot	slot	zijn	enkele	scherven	steengoed	tussen	het	afval	gevonden	(1%	van	het	aantal	

431 	Breen	1904,	186	en	270.
432 	Pols	1885.	Keurboek	B,	keur	29.
433 	Pols	1885.	Keurboek	B,	keur	30.
434 	Pols	1885.	Keurboek	B,	keur	31.
435 	Pols	1885,	pag.	145.
436 	Met	dank	aan	Hans	Wendte.
437 	WFA,	0003,	inv.nr.	4574,	fol.	168v.
438 	Met	dank	aan	Hans	Wendte.
439 	WFA,	0348,	inv.nr.	58.
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scherven	en	4%	van	het	MAE).	Grijsbakkend	aardewerk	is	niet	aanwezig,	wat	samenhangt	met	
de	datering	van	het	materiaal.	Naast	het	steengoed	bevatten	de	vondstnummers	geen	andere	
soorten	importkeramiek.	In	de	16de eeuw kwamen kleine hoeveelheden keramiek uit Spanje 
en	Italië	op	de	markt,	maar	deze	luxe	kon	de	eigenaar	van	dit	materiaal	zich	niet	veroorloven.
Het	 steengoed	omvat	 scherven	van	minimaal	 zes	 kannen.	Het	 lijkt	 erop	dat	 drie	 scherven	
als	 opspit	 beschouwd	moeten	 worden	 en	 dat	 het	 werkelijke	 aantal	 dus	 nog	 lager	 ligt.	 Ze	
zijn	namelijk	afkomstig	van	twee	kannen	uit	Siegburg	en	een	kan	uit	Langerwehe	uit	de	late	
14de	of	eerste	helft	van	de	15de eeuw. De andere drie kannen dateren wel uit de 16de eeuw 
en	zijn	waarschijnlijk	vervaardigd	 in	Aken	of	Raeren.	Steengoed	uit	Keulen,	vaak	uitbundig	
gedecoreerd	met	bladerranken	en	medaillons,	ontbreekt	volledig.	
Onder	het	roodbakkend	aardewerk	bevindt	duidelijk	veel	pottenbakkersafval.	Bij	het	witbakkend	
aardewerk	valt	dat	niet	vast	te	stellen.	Dat	in	de	16de eeuw wel degelijk witbakkend aardewerk 
tot	 het	 assortiment	 behoorde,	 blijkt	 uit	 enkele	 scherven	 pottenbakkersafval	 uit	 andere	
vondstnummers.	Het	 rood-	en	witbakkend	aardewerk	wordt	daarom	hieronder	gezamenlijk	
besproken.

Bakpannen
Net	zoals	bij	de	15de-eeuwse	stortlaag	het	geval	is,	vormen	bakpannen	de	grootste	groep	(31%	
van	het	MAE).	De	scherven	hebben	toebehoord	aan	minimaal	40	bakpannen	van	roodbakkend	
aardewerk	en	twee	bakpannen	van	witbakkend	aardewerk	(afb	5.43	en	5.44).	Een	klein	deel	
van	de	bakpannen	is	beroet	en	is	dus	gebruikt	(afb	5.45).
Naast	de	bakpan	met	omgeslagen	rand	(r-bak-1)	komt	ook	de	bakpan	met	kleine	manchetrand	
(5-bak-5)	voor.	Deze	pan	 is	 typisch	voor	de	periode	1525-1575.	Verder	 is	één	bakpan	met	
kleine	kraagrand	aanwezig	(r-bak-4),	een	model	dat	gedateerd	kan	worden	na	1550.	Zowel	
platte	als	iets	toegevouwen	stelen	komen	voor.

Afb 5.43 Misbaksels: scherven roodbakkend aardewerk, onder andere van bakpannen (175-C01).
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Ook	de	twee	bakpannen	van	witbakkend	aardewerk	hebben	een	kleine	manchetrand	(w-bak-5).	
De	ene	pan	is	van	binnen	geel	van	kleur	(loodglazuur	zonder	toevoeging)	en	de	andere	pan	
is	 van	 binnen	 groen	 (loodglazuur	met	 koperoxide).	 Beide	 hebben	 een	 toegevouwen	 steel.	
De	eerste	pan	is	onberoet	en	dus	niet	gebruikt,	wat	waarschijnlijk	inhoudt	dat	deze	tot	het	
pottenbakkersafval	mag	worden	gerekend.
Binnen	 de	 verschillende	 vondstnummers	 blijkt	 enige	 variatie	 te	 bestaan.	 In	 V122	 komen	
bijvoorbeeld	 uitsluitend	 bakpannen	 van	 het	 type	 r-bak-1	 voor,	 terwijl	 bij	 V171	 juist	 alle	
bakpannen	van	type	r-bak-5	zijn.	Dit	wijst	erop	dat	het	materiaal	gedurende	een	lange	periode	
is	gestort	en	dat	we	dus	niet	met	een	stortlaag	te	maken	hebben	die	op	één	moment	of	in	een	
korte	periode	is	ontstaan.

Borden
Onder	het	materiaal	bevindt	zich	een	klein	aantal	borden	(7%	van	het	MAE).	Geen	van	deze	
is	 duidelijk	 als	 pottenbakkersafval	 aan	 te	merken.	 Sommige	 vertonen	 roetaanslag	 aan	 de	
onderzijde	 en	 zijn	 dus	gebruikt.	Alle	 borden	behoren	 tot	 het	 type	met	uitgebogen	vlag	en	
kraagrand,	op	standlobben	(r-bor-1).	De	meeste	hebben	een	decoratie	met	slibboogjes.	
Het	 type	 bord	 met	 korte	 platte	 vlag	 (r-bor-6)	 ontbreekt,	 terwijl	 deze	 na	 1550	 algemeen	
voorkomt.

Afb 5.44 Misbaksels: scherven van bakpannen 
van rood- en witbakkend aardewerk (193-C05 en 
183-C01).

Afb 5.45 Tussen het pottenbakkersafval bevinden zich ook scherven die niet duidelijk misbaksels zijn, 
zoals deze bakpan. De bakpan heeft geen roetaanslag en is dus niet gebruikt, wat erop wijst dat deze toch 
een defect had en als pottenbakkersafval is weggegooid.
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Op	 het	 perceel	 is	 nog	 een	 klein	 bordje	
(r-bor-18)	 gevonden,	 dat	 niet	 onvermeld	
mag	blijven.	Het	was	waarschijnlijk	bestemd	
als	 zoutschaal	 en	 is	 duidelijk	 veel	 te	 hard	
gebakken	(afb	5.46).440

Grapen
Hoewel	veel	scherven	van	grapen	aanwezig	
zijn	en	bij	de	telling	van	het	MAE	de	grapen	
op	 een	 groot	 percentage	 uitkomen	 (30%	
van	 het	 MAE)	 valt	 weinig	 te	 zeggen	 over	
de	 voorkomende	 typen	 (afb	 5.47).	 Het	
materiaal	 is	 zeer	 gefragmenteerd.	 Bij	 de	
meeste	scherven	is	niet	duidelijk	te	zien	of	
het	om	pottenbakkersafval	gaat.	Een	klein	
deel	van	de	scherven	vertoont	roetaanslag;	
die	 grapen	 zijn	 dus	 gebruikt.	 Onder	 de	
scherven	witbakkend	aardewerk	is	minimaal	
één	grape	te	herkennen,.
Veel	 van	de	 randen	 zijn	 in	 te	delen	bij	 de	
kraagranden,	een	type	rand	dat	 in	de	15de 
eeuw nog niet voorkwam.

Kommen	en	koppen
De	kommen	en	koppen	vormen	gezamenlijk	
een belangrijke groep onder het aardewerk 
(13%	van	het	MAE).	Een	aantal	voorwerpen	
is	duidelijk	productieafval.
Een	 van	 de	 kommen	 is	 een	 groot	
model en werd gebruikt in de keuken 
(voedselvoorbereiding).	 Deze	 wordt	
gerekend	 tot	 de	 r-kom-6:	 een	 wijde	 kom	
met	geribde	kraagrand.	Het	is	onduidelijk	of	
deze	kom	tot	het	pottenbakkersafval	moet	
worden gerekend. 
Twee	 kommen	 zijn	 te	 rekenen	 tot	 het	
type	 r-kom-35:	 een	 kom	 met	 scherpe	
knik	 bodem	 naar	 wand,	 steile	 wand	 en	
onverdikte	rand,	op	standring.	Dit	type	is	de	
grote	variant	van	de	r-kop-2,	die	ook	onder	
de	vondsten	voorkomt.	Beide	typen	komen	
voor	 vanaf	 circa	 1500.	De	 r-kom-35	 heeft	
standaard	twee	verticale	oren	en	was	geschikt	als	etenskom.	Het	ene	exemplaar	is	te	rekenen	
tot	het	pottenbakkersafval	(afb	5.48).441	Bij	het	andere	exemplaar	is	dat	niet	duidelijk.	Deze	

440 	102-C01
441 	181-C01

Afb 5.46 Misbaksel: klein bord (model zoutschaal) 
van roodbakkend aardewerk (102-C01).

Afb 5.47 Misbaksel: deel van de bodem met poten 
van een grape van roodbakkend aardewerk (181-
C02).
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kom	 is	 inwendig	 voorzien	 van	 witte	 slib	
waardoor	 deze	 van	 binnen	 geel	 is	 (afb	
5.49).442	De	standring	is	licht	geknepen,	een	
kenmerk dat na begin 16de eeuw verdwijnt. 
Verder	 is	 een	 kom	 aanwezig	 met	 korte	
platte	 vlag:	 de	 r-kom-58.	 Dit	 type	 komt	
voor	 na	 1550.	 Vaak	 zijn	 kommen	 van	 dit	
type	 inwendig	 groen	 of	 geel	 geglazuurd.	
In	 dit	 geval	 is	 de	 kom	 zowel	 inwendig	 als	
uitwendig	 van	 witte	 slib	 voorzien	 met	
alleen	 inwendig	 glazuur.	 Verder	 is	 op	 de	
vlag	 een	 ingekrast	 golflijntje	 aanwezig.	
De	wijze	van	decoratie	 staat	 in	de	 traditie	
van	 het	 sgrafitto-aardewerk	 en	 mogelijk	
kunnen	we	deze	kom	daarom	dateren	rond	
1525-1550.	 Het	 is	 onduidelijk	 of	 de	 kom	
pottenbakkersafval	betreft.
Bij	 de	 koppen	 zijn	 meerdere	 typen	 te	
herkennen.	Dat	 is	 allereerst	 de	 genoemde	
r-kop-2.	 Zeker	 twee	 exemplaren	 zijn	 tot	
dit	 type	 te	 rekenen.	 Verder	 is	 een	 scherf	
aanwezig	 van	 een	 kop	 met	 scherpe	 knik	
bodem	 naar	 wand	 en	 hoge	 steile	 wand,	
op	 een	 standring	 (r-kop-20).	 Dit	 type	
dateert	 rond	 1475-1525.	 Geen	 van	 deze	
koppen	 is	 duidelijk	 productieafval.	 Tot	
slot	 zijn	 twee	 koppen	 aanwezig	 met	 een	
van	 boven	 afgeplatte	 rand,	 op	 een	 ziel	
(r-kop-22).	Beide	vertonen	defecten,	zoals	
een	bakscheur,	maar	zijn	waarschijnlijk	wel	
gebruikt	(afb	5.50	en	5.51).443	Dit	type	kop	
komt	 in	 deze	 omgeving	 veel	 voor	 tussen	
circa	1525	en	1575.
Naast	 deze	 koppen	 van	 roodbakkend	
aardewerk	 zijn	 minimaal	 drie	 koppen	 van	
witbakkend	 aardewerk	 aanwezig.	 Bij	 geen	
van	die	koppen	kan	het	type	worden	bepaald	en	de	scherven	vertonen	geen	aanwijzingen	voor	
productieafval.

Vuurstolpen
Vuurstolpen	vormen	een	kleine	groep	 (4%	van	het	MAE).	Hoewel	 aan	de	 scherven	niet	 te	
zien	is	dat	het	pottenbakkersafval	betreft,	valt	op	dat	drie	exemplaren	van	binnen	onberoet	
zijn.	Deze	zijn	dus	niet	gebruikt	en	waarschijnlijk	betreft	het	dus	toch	pottenbakkersafval.	De	
vierde	stolp	is	van	binnen	zwaar	beroet	en	dus	wel	gebruikt.	Mogelijk	is	nog	een	randscherf	van	

442 	193-C01
443 	193-C02,	193-C03

Afb 5.48 Misbaksel: kom van roodbakkend aardewerk 
(181-C01).

Afb 5.49 Tussen het pottenbakkersafval is deze kom 
van roodbakkend aardewerk gevonden, waaraan niet 
te zien is dat het een misbaksel is. Inwendig is de 
kom voorzien van witte slib en loodglazuur. (193-
C01).

Afb 5.50 Misbaksel: kom van roodbakkend aardewerk 
(193-C02).
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een	 vuurstolp	 aanwezig,	 die	 wel	 duidelijk	
pottenbakkersafval	is	(afb	5.43).444

Drie	van	de	stolpen	betreffen	ongeglazuurde	
ronde	 exemplaren	 (r-vst-1),	 zoals	 ook	 al	
onder het 15de-eeuwse	 afval	 voorkwamen.	
Dit	 type	 is	 gedurende	 een	 lange	 periode	
geproduceerd.	 De	 vierde	 stolp	 is	 een	
halfrond	 model	 (r-vst-3)	 en	 was	 bestemd	
om	 tegen	 een	 bakstenen	 muur	 aan	 te	
zetten.	Deze	stolp	 is	uitwendig	geglazuurd	
en	eenvoudig	versierd	met	duimindrukken.	

Overig
De	overige	vormen	zijn	met	één	of	enkele	
exemplaren	aanwezig.	Een	van	deze	is	een	
zeer	kleine	ongeglazuurde	gatenpot.	Verder	is	een	lekschaal	van	het	type	r-lek-8	aanwezig.	
Twee	scherven	zijn	afkomstig	van	olielampen.	Bij	de	pispotten	is	zowel	het	oude	type	op	ziel	
(r-pis-1)	als	het	jongere	type	op	standring	en	met	platte	rand	(r-pis-5)	aanwezig.	Tot	slot	is	er	
een	steelkom	met	rechte	rand,	die	gezien	de	roetaanslag	duidelijk	is	gebruikt.	

Datering
Voor	de	datering	van	het	pottenbakkersafval	is	allereerst	het	voorkomen	van	Oud	Hollandse	
pannen	van	belang.	Deze	werd	rond	1500	ontwikkeld	uit	de	holle	en	bolle	pannen,	waarbij	
er	overigens	ook	nog	een	tussenvariant	bestaat	die	quackpan	wordt	genoemd.	Het	materiaal	
dateert	dus	met	zekerheid	na	circa	1500.
De	 overgrote	 meerderheid	 van	 het	 materiaal	 laat	 zich	 typologisch	 plaatsen	 in	 de	 eerste	
helft	van	de	16de	eeuw.	Van	belang	is	de	datering	van	een	afvalkuil	met	pottenbakkersafval	
(S131).	Hieruit	komt	een	houten	plank	die	komt	uit	een	boom	die	is	gekapt	in	1581/1582.	Het	
pottenbakkersafval	is	dus	met	zekerheid	nog	in	dat	jaar	gestort.	
In	de	historische	reconstructie	hebben	we	verondersteld	dat	dit	perceel	in	de	eerste	helft	van	
de 16de	eeuw	in	handen	was	van	Jonge	Claesz	Holler,	de	broer	van	pottenbakker	en	buurman	
Pieter	 Claesz	 Holler.	 In	 1555	 blijkt	 Barent	 Claesz,	 waarschijnlijk	 de	 zoon	 van	 Jonge	 Claes	
Holler,	 de	 eigenaar	 te	 zijn	 en	 hij	 had	 hier	 een	 huis	met	 houttuin.	 Het	 pottenbakkersafval	
zou	dan	afkomstig	zijn	van	Pieter	Claesz	Holler	en	zijn	zoon	Jan	Pietersz	Holler.	Dat	er	in	de	
jaren	 na	 1555	 (of	 nog	wat	 eerder	want	we	weten	 niet	 precies	wanneer	Barent	 de	 nieuwe	
eigenaar	was)	nog	afval	is	gestort	lijkt	onwaarschijnlijk.	Barent	Claesz	en	zijn	achterneef	Claes	
Jansz	Pottebacker	hadden	namelijk	in	1555	een	conflict	waarover	uitspraak	in	de	schepenrol	
werd	gedaan.	De	verstandhouding	was	dus	niet	zo	goed.	Toch	 is	kennelijk	ook	daarna	nog	
weer	pottenbakkersafval	op	het	perceel	terecht	gekomen,	dat	dan	afkomstig	moet	zijn	van	de	
volgende	generatie:	Claes	Jansz	Pottebacker.

444 	175-C01

Afb 5.51 Misbaksel: kom van roodbakkend aardewerk 
(193-C02). Dat het om een misbaksel gaat, is te zien 
aan het glazuur op de breuk (op de foto links).
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Afb 6.1 De duigen van ton M16. 

Afb 6.2 Detail van de duig met spongat en stop en 
duigen met houten pennetjes daarin.

Afb 6.3 Delen van doorgezaagde duigen. De 
middelste duig is grotendeels doorgezaagd, maar 
niet helemaal.
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6. Houten tonnen (D.M.	Duijn)

M16,	ton
Afbeeldingen:	foto’s	afb.	6.1	t/m	6.3	
Spoornummer	en	functie:	S111,	perceel	Nieuwendam	20.	De	tonput	bestond	uit	twee	tonnen	
op	elkaar	(zie	ook	M17/M18),	was	voorzien	van	een	bodem	en	lag	inpandig.	De	functie	is	niet	
helemaal	duidelijk,	het	gaat	in	ieder	geval	niet	om	een	waterput.	Vermoedt	wordt	dat	de	put	
samenhangt	met	ambachtelijke	activiteiten	in	het	pand	tussen	1640	en	1660.
Houtsoort:	eikenhout.
Dendrochronologisch	onderzoek:	langzaam	gegroeid	radiaal	eikenhout.	Op	diverse	duigen	was	
spinthout	aanwezig.	Een	van	de	duigen	(127	ringen)	is	dendrochronologisch	onderzocht,	maar	
dit	heeft	geen	datering	opgeleverd.445 
Afmetingen:	14	duigen	en	vier	fragmenten.	Lengte	maximaal	64	cm,	breedte	8	tot	13	cm,	1	
cm dik. 
Beschrijving:	de	ton	 lijkt	wat	betreft	uitvoering	sterk	op	de	onderste	ton	(M18,	zie	onder).	
Opvallend	 is	de	duigen	van	beide	tonnen	niet	dateren,	terwijl	wel	veel	 jaarringen	aanwezig	
zijn.	Opmerkelijk	 is	dat	de	onderkant	van	deze	ton	(ongeveer	10	cm)	is	afgezaagd	voordat	
hij	op	de	onderste	ton	is	gezet.	Dit	is	niet	eerder	vastgesteld	bij	tonnen	die	zijn	onderzocht	
door	Archeologie	West-Friesland.	Hiernaast	waren	vier	delen	van	duigen	aanwezig	die	duidelijk	
waren	doorgezaagd.	Eén	duig	was	grotendeels	doorgezaagd,	maar	niet	helemaal.
De	bovenkant	van	de	duigen	was	bij	de	meeste	duigen	weggerot.	Bij	een	aantal	duigen	was	
de	bovenrand	wel	aanwezig,	hoewel	in	slechte	staat.	Rond	de	duigen	bevonden	zich	houten	
hoepels.	Uit	houtsoortbepaling	blijkt	dat	het	om	gespleten	takken	van	de	hazelaar	gaat.446 Op 
de	duigen	waren	geen	merken	aanwezig.	In	een	van	de	duigen	zat	een	rechthoekig	spongat	
(of	bomgat)	van	8	bij	7	cm.	Hierin	bevond	zich	een	stop	van	naaldhout	van	2,5	cm	dik.	In	
dezelfde	duig	als	met	het	spongat	bevonden	zich	tussen	de	locatie	van	de	kroosgroeven	(een	
groef	aan	de	binnenzijde	van	de	duigen	op	de	locatie	van	de	deksel	en	bodem)	twee	houten	
pennetjes	(diameter	1	cm)	en	een	gat	(diameter	1,2	cm)	die	door	het	afzagen	van	de	ton	
half	is	doorgezaagd.	In	twee	andere	duigen	bevonden	zich	in	totaal	drie	pennetjes	met	een	
diameter	van	1	tot	2	cm	tussen	de	kroosgroeven.	

M17	en	M18,	ton	met	bodem
Afbeeldingen:	foto’s	afb.	6.4	t/m	6.8
Spoornummer	en	functie:	S111,	perceel	Nieuwendam	20.	De	tonput	bestond	uit	twee	tonnen	
op	 elkaar	 (zie	 ook	M16),	was	 voorzien	 van	 een	bodem	en	 lag	 inpandig.	De	 functie	 is	 niet	
helemaal	duidelijk,	het	gaat	in	ieder	geval	niet	om	een	waterput.	Vermoedt	wordt	dat	de	put	
samenhangt	met	ambachtelijke	activiteiten	in	het	pand	tussen	1640	en	1660.
Houtsoort:	eikenhout.
Dendrochronologisch	onderzoek:	langzaam	gegroeid	radiaal	eikenhout.	Op	diverse	duigen	was	
spinthout	aanwezig.	Een	van	de	duigen	(169	ringen)	is	dendrochronologisch	onderzocht,	maar	
dit	heeft	geen	datering	opgeleverd.447

Afmetingen:	15	duigen,	lengte	duigen	75	cm,	breedte	duigen	6,5	tot	15	cm,	dikte	duigen	1	tot	
1,5	cm.	Bodem:	diameter	45	cm,	dikte	1,8	cm.

445 M16.1.	 Van	 Daalen	 2021.	 Door	 Van	 Daalen	 zijn	meer	 duigen	 van	 de	 ton	 onderzocht	 buiten	 de	
opdracht	om,	maar	ook	dit	leverde	geen	datering	op.	

446 M16.2 Van Daalen 2021. 
447 M17.1.	 Van	 Daalen	 2021.	 Door	 Van	 Daalen	 zijn	meer	 duigen	 van	 de	 ton	 onderzocht	 buiten	 de	

opdracht	om,	maar	ook	dit	leverde	geen	datering	op.	
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Beschrijving:	alle	duigen	van	deze	ton	waren	
volledig intact. Rond de duigen bevonden 
zich	houten	hoepels.	Uit	houtsoortbepaling	
blijkt	dat	het	om	gespleten	 takken	van	de	
hazelaar	 gaat.448 Op de duigen en bodem 
waren	 geen	 merken	 aanwezig.	 Opvallend	
was	 dat	 de	 duigen	 en	 bodem	 olie-achtig	
roken	 en	 water	 erop	 bleef	 staan.	 Het	 is	
onzeker	 of	 deze	 substantie	 in	 het	 hout	 is	
getrokken	bij	het	primaire	gebruik	als	ton	of	
nadat	de	ton	in	de	bodem	is	geplaatst.	De	
bovenste	ton	(M16)	rook	niet	naar	olie.
In	een	van	de	duigen	zat	een	 rechthoekig	
spongat	van	8	bij	6	cm.	Hierin	bevond	zich	
een	houten	stop	van	2	cm	dik,	waarvan	de	
randen	 taps	 waren.	 Uit	 houtsoortbepaling	
blijkt	 dat	 deze	 stop	 van	 buxushout	 is	
gemaakt.449	 In	 dezelfde	 duig	 als	 met	 het	
spongat	 bevonden	 zich	 tussen	 de	 locatie	
van	 de	 deksel	 en	 bodem	 negen	 houten	
pennetjes.	 Vier	 hadden	 een	 diameter	 van	
1,5	 cm,	 vijf	 een	 diameter	 van	 0,8	 cm.	 In	
nog	 zes	 andere	 duigen	 waren	 eveneens	

448 	M17.2	Van	Daalen	2021.	
449 	M17.3.	Van	Daalen	2021.

Afb 6.4 De duigen van M17. 

Afb 6.5 Detail van de duig met spongat en stop en 
duigen met houten pennetjes daarin.
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dit	soort	pennetjes	aanwezig,	 in	 totaal	dertien	stuks	met	een	diameter	van	1,5	of	0,8	cm.	
Deze	pennetjes	hebben	waarschijnlijk	iets	te	maken	met	het	ontluchten	van	de	ton.	Van	drie	
pennetjes	is	de	houtsoort	bepaald,	het	ging	in	alle	drie	gevallen	om	buxushout.450 
Hiernaast	waren	bij	zes	duigen	kleine	gaatjes	aanwezig	 in	de	onder-	en/of	bovenrand,	dus	
het	deel	buiten	de	deksel/bodem.	Dit	betekent	dat	de	deksel	en	bodem	oorspronkelijk	waren	
versterkt	met	klampen:	een	smalle	plank	die	haaks	op	de	planken	van	de	bodem/deksel	was	
aangebracht	en	aan	weerszijden	met	een	soort	‘tenen’	(spieën)	in	de	rand	van	duigen	vast	zat	
(afb.	6.9)
De	bodem	van	de	ton	bestond	uit	drie	delen,	die	aan	elkaar	waren	verbonden	met	steeds	twee	
pennetjes	(deuvels)	in	de	rand	van	de	planken.	

450 	M17.4.	Van	Daalen	2021.

Afb 6.6 Detail van de binnenzijde van enkele duigen, met de kroosgroef en gaatjes in de onder- of 
bovenrand van de duigen voor een klamp. Erboven enkele pennetjes in de duigen.

Afb 6.7 Bodem M18. 
Afb 6.8 Onderlinge bevestiging van de planken 
van de bodem met twee deuvels. 
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M8,	kleine	ton	zonder	bodem
Afbeeldingen:	foto’s	afb.	6.10	en	6.11
Spoornummer	en	 functie:	S89,	perceel	Nieuwendam	20.	Het	gaat	om	een	schepput	uit	de	

Afb 6.9 Prent van de heilige Willibrordus uit 1630, of iets later. Naast de heilige een ton met klamp tegen 
de bodem. Collectie Rijksmuseum, RP-P-OB-102.066.
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tweede	helft	van	de	16de	eeuw.	In	latere	tijd	is	naar	aanleiding	van	een	verhoging	van	de	vloer	
een	nieuwe	ton	op	de	eerste	ton	geplaatst	(zie	onder,	M5).	

Houtsoort:	eikenhout.
Dendrochronologisch	onderzoek:	 langzaam	
tot normaal gegroeid radiaal eikenhout. Op 
één	duig	was	spinthout	aanwezig.	Een	van	de	
duigen	(112	ringen)	is	dendrochronologisch	
onderzocht.	 Het	 hout	 is	 gekapt	 rond	
1558	 (tussen	 1550	 en	 1569).	 Het	 hout	 is	
afkomstig	uit	het	oosten	van	Polen.451 
Afmetingen:	18	duigen	en	vijf	fragmenten.	
Lengte	maximaal	45	cm	(complete	duig	was	
circa	50	cm	lang),	breedte	4,5	tot	8,5	cm,	
0,8	cm	dik.	
Beschrijving:	 de	bovenkant	 van	de	duigen	
was	 in	 de	 bodem	 vergaan.	 Rond	 de	
duigen	 bevonden	 zich	 houten	 hoepels.	
Uit	 houtsoortbepaling	 blijkt	 dat	 het	 om	
gespleten	 takken	 van	 de	wilg	 gaat.452	 Aan	
de	 onderzijde	 bevond	 zich	 een	 kroosgroef	
op	3,5	cm	uit	de	onderrand.	Op	de	duigen	
waren	 geen	 merken	 aanwezig,	 ook	 een	
spongat	of	andere	gaten	ontbraken.	

451 	M08.1.	Van	Daalen	2021.
452 	M08.2	Van	Daalen	2021.	

Afb 6.10 De duigen van M8. 

Afb 6.11 Detail van de binnenzijde van de duigen van 
M8. Aan de onderzijde de kroosgroef.
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M5	en	M7,	kleine	ton	met	bodem
Afbeeldingen:	foto’s	afb.	6.12	en	6.13
Spoornummer	 en	 functie:	 S89,	 perceel	
Nieuwendam	20.	Het	gaat	om	een	schepput	
uit	de	tweede	helft	van	de	16de eeuw.
Houtsoort:	eikenhout.
Dendrochronologisch	onderzoek:	 langzaam	
gegroeid	 radiaal	 eikenhout.	 Op	 één	 duig	
was	mogelijk	spinthout	aanwezig.	Het	hout	
is	niet	dendrochronologisch	onderzocht.	
Afmetingen:	 16	 duigen.	 Lengte	 maximaal	
33	cm	(dit	is	ruim	de	helft	van	de	complete	
ton),	 breedte	 4,5	 tot	 12	 cm,	 0,8	 cm	 dik.	
Diameter	bodem	was	33,5	cm,	dik	1,1	cm.
Beschrijving:	 de	bovenkant	 van	de	duigen	
was	in	de	bodem	vergaan.	Rond	de	duigen	
bevonden	 zich	 houten	 hoepels.	 Aan	 de	
onderzijde	 bevond	 zich	 een	 kroosgroef	 op	
3,5	 cm	 uit	 de	 onderrand.	 Op	 de	 duigen	
waren	geen	merken	aanwezig,	ook	een	spongat	of	andere	gaten	ontbraken.	
De	bodem/deksel	 van	de	 ton	bestond	uit	 drie	delen,	die	 aan	elkaar	waren	verbonden	met	
steeds	twee	deuvels	in	de	rand	van	de	planken.	

Afb 6.12 De duigen van M5. 

Afb 6.13 Bodem/deksel M7. 
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7. Synthese

Het	stadsdeel	waar	de	Nieuwendam	deel	van	uitmaakt,	ligt	buiten	de	Westfriese	Omringdijk.	
Deze	dijk	loopt	dwars	door	Hoorn	heen	van	het	Grote	Oost,	via	de	Roode	Steen	naar	het	West.	
Aanvankelijk	 lag	de	dijk	een	stuk	meer	zeewaarts	en	was	sprake	van	één	groot	ontgonnen	
gebied.	Zeker	 is	 dat	 rond	1275	de	dijk	 op	 de	huidige	 plek	 lag	want	 de	 oudste	 bebouwing	
rondom de Roode Steen dateert uit die tijd. Het buitengedijkte land werd voorland en men 
beschermde	dit	met	kleine	dijkjes.	Hier	lag	ook	de	haven.	In	1341	verbreedde	en	verhoogde	
men	een	deel	van	zo’n	dijkje	langs	de	haven	en	dit	werd	de	Nieuwendam	genoemd.	De	percelen	
werden	loodrecht	op	dit	dijkje	uitgezet	en	volgden	dus	niet	meer	de	oude	ontginningsrichting.	
Twee	van	deze	percelen	zijn	archeologisch	onderzocht:	Nieuwendam	19	en	20.

7.1 Fase 1 (1341-1388)

Over	de	ontginning	van	het	gebied,	dat	zich	waarschijnlijk	in	de	12de	eeuw	heeft	voltrokken,	
zijn	geen	nieuwe	gegevens	bekend	geworden.	Zeker	 is	dat	op	het	diepste	niveau	een	 laag	
restveen	aanwezig	is	en	dat	het	veen	dus	niet	volledig	is	verdwenen	voordat	men	hier	begon	
op te hogen.
Als	eerste	bewoningsfase	is	de	periode	vanaf	1341,	de	aanleg	van	de	Nieuwendam,	tot	1388	
beschouwd.	Rond	1388	werd	opnieuw	veel	land	aan	de	zee	prijs	gegeven	door	de	aanleg	van	
een	inlaagdijk:	de	Westerdijk	die	van	Schardam	in	een	grote	bocht	naar	Hoorn	liep	en	aansloot	
op	het	West.	Hoogstwaarschijnlijk	is	toen	ook	de	huidige	Italiaanse	Zeedijk	aangelegd	vanaf	
het	West	naar	de	locatie	waar	later	de	Hoofdtoren	zou	worden	gebouwd	bij	de	ingang	van	de	
haven.	Het	dijkje	van	de	Nieuwendam	sloot	hier	weer	op	aan.
Volgens	 de	 oude	 stadskronieken	 werd	 de	 Nieuwendam	 bebouwd	 en	 uit	 het	 oudste	
verpondingsregister	van	de	stad	van	rond	1430	blijkt	dat	er	inderdaad	veel	huizen	stonden.	Bij	
de	opgraving	zijn	geen	resten	van	bebouwing	gevonden	die	duidelijk	voor	circa	1388	dateren.	
Het	zou	kunnen	dat	deze	op	de	diepste	niveau’s	wel	aanwezig	zijn	geweest	en	mogelijk	stonden	
de	huizen	wat	meer	richting	het	water	van	de	haven	en	is	de	kade	later	verbreed.
De	perceelsindeling	 zal	 in	deze	periode	 tot	 stand	zijn	gekomen.	Haaks	op	de	haven	en	de	
Nieuwendam	werden	percelen	uitgezet.	Nieuwendam	19	was	6,35	meter	breed	en	Nieuwendam	
20	was	4,75	meter	breed.	Mogelijk	zijn	ze	uitgezet	in	Hoornse	voet,	wat	neerkomt	op	23	en	
17	Hoornse	voet.

7.2 Fase 2 (1388-1500)

De	 tweede	 fase	 vangt	 aan	met	 een	 grootschalige	 ophoging	 van	 de	 percelen.	 Historisch	 is	
aannemelijk	te	maken	dat	dit	in	de	jaren	na	1388	is	gebeurd.	Rond	die	tijd	is	de	grote	inlaagdijk	
van	Schardam	naar	Hoorn	aangelegd	en	in	1391	werd	grafelijke	toestemming	verkregen	het	
ontstane	 voorland	 te	 bekaden.	 Er	 vonden	 in	 deze	 periode	 dus	 nogal	 wat	 werkzaamheden	
plaats	en	de	dreiging	van	het	zeewater	was	voor	de	bewoners	van	de	Nieuwendam	 ineens	
een	stuk	groter	geworden.	Bij	de	opgraving	zijn	meerdere	dikke	lagen	met	veenophogingen	
vastgesteld,	met	ook	een	aantal	loopniveau’s	die	niet	precies	zijn	te	dateren.
Waarschijnlijk	 is	 in	fase	2	de	perceelsgrens	aan	de	oostzijde	gewijzigd	doordat	de	steeg	bij	
perceel	 Nieuwendam	 18	 werd	 gevoegd.	 Perceel	 Nieuwendam	 19	 werd	 daardoor	 een	 smal	
perceel	van	ongeveer	4,75	meter	breed.
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Nieuwendam 19
Het	oudst	aantoonbare	huis	stond	op	perceel	Nieuwendam	19	en	was	een	vrij	klein	houten	
huis	met	centrale	haardplaats.	In	Hoorn	zijn	op	slechts	één	locatie	huizen	uit	de	13de en 14de 
eeuw	opgegraven	en	in	een	onderzoeksrapport	gepubliceerd,	namelijk	op	de	percelen	Grote	
Noord 4 en 6.453	Van	de	oudste	huizen	uit	 circa	1275	 resteerde	niet	veel	meer	dan	enkele	
kleine	haardplaatsen.	In	1310	verscheen	een	houten	huis	met	ingegraven	houten	stijlen	en	
planken	wanden,	met	wederom	een	bakstenen	haardplaats.	Dat	huis	was	12,5	meter	 lang	
en	6	meter	breed	en	had	zeven	gebinten.	De	haardplaats	lag	in	het	achterste	deel	van	het	
huis.	Een	dergelijk	huis	kunnen	we	ons	ook	hier	voorstellen,	al	was	deze	wel	smaller	vanwege	
de	 geringere	 perceelsbreedte.	 In	 de	 reconstructie	 zijn	 we	 uitgegaan	 van	 een	 huis	 van	 10	
meter	lang	en	4,50	meter	breed.	De	datering	van	het	huis	ligt	rond	1400.	Opvallend	is	dat	
de oriëntatie	van	de	aangetroffen	haardplaats	iets	afwijkt	van	de	latere	perceelsrichting.	Dat	
lijkt	erop	te	wijzen	dat	na	afbraak	van	dit	huis	een	kleine	wijziging	 in	de	percelering	heeft	
plaatsgevonden.	
In	de	eerste	helft	van	de	15de	eeuw	stond	hier	een	houten	huis	met	een	afmeting	van	ongeveer	
16	bij	4,5	meter.	Ook	van	dit	huis	zijn	geen	funderingen	aangetroffen,	waardoor	de	precieze	
afmeting	onbekend	 is.	Bij	de	eerder	genoemde	opgraving	aan	het	Grote	Noord	 in	Hoorn	 is	
vastgesteld	dat	daar	in	de	tweede	helft	van	de	14de	eeuw	twee	houten	huizen	zijn	gebouwd,	
waarvan	de	ene	een	lengte	had	van	19	meter	en	de	andere	van	17	meter.	Beide	huizen	waren	
ongeveer	4	meter	breed.	De	stijlen	waren	gefundeerd	op	rommelige	poeren	van	stukken	hout.	
Ook	daar	zien	we	dus	dat	de	relatief	kleine	huizen	werden	vervangen	door	lange	smalle	huizen.	
Eenzelfde	situatie	doet	zich	voor	bij	de	Appelhaven,	niet	ver	van	de	Nieuwendam.	
Het	huis	aan	de	Nieuwendam	was	in	de	lengte	in	twee	gelijke	delen	verdeeld.	Bij	het	achterste	
deel	van	het	huis	was	waarschijnlijk	een	gang	aan	de	westkant	aanwezig.	De	achterkamer	
was	dus	een	binnenhaard	en	daar	was	dan	ook	een	haardplaats	aanwezig.	Het	huis	had	een	
vrij	groot	voorhuis	waar	zich	ambachtelijke	werkzaamheden	en	verkoop	kon	plaatsvinden.	Uit	
het	afval	dat	op	dit	perceel	is	gestort,	blijkt	dat	dit	huis	ergens	in	de	loop	van	de	15de	eeuw	is	
gesloopt.
Nieuwendam 20
Op	perceel	Nieuwendam	20	 is	 geen	 klein	 huis	 vastgesteld	 zoals	 op	 het	 buurperceel,	maar	
aannemelijk	is	dat	een	dergelijk	huis	hier	wel	heeft	gestaan.	Rond	1400	verscheen	een	lang	
houten	huis	waarvan	de	stijlen	op	een	bakstenen	voeting	waren	geplaatst.	Het	huis	had	een	
afmeting	van	ongeveer	16	bij	4,2	meter.	De	oudste	vondsten	die	met	dit	huis	kunnen	worden	
geassocieerd,	dateren	rond	1400.	De	toegepaste	bakstenen	passen	goed	bij	deze	datering:	
een	baksteen	van	circa	22,5x11x5	kwam	vanaf	tweede	helft	14de	eeuw	voor	en	was	in	de	15de 
eeuw	standaard.
Een	volgende	fase	wordt	gevormd	door	bakstenen	poeren	die	op	de	voeting	werden	geplaatst.	
Hoewel	 het	 formaat	 van	 de	 in	 de	 poeren	 toegepaste	 bakstenen	 identiek	 is	 aan	 die	 in	 de	
voeting,	 is	 geen	 sprake	 van	 gelijktijdigheid.	 De	 poeren	 staken	 namelijk	 buiten	 de	 voeting	
uit	(met	daaronder	korte	palen	van	loofhout),	wat	op	die	manier	niet	zou	zijn	gedaan	als	de	
voeting	en	poeren	gelijktijdig	waren	gemaakt.	Uit	de	poeren	valt	af	te	leiden	dat	het	huis	acht	
gebinten telde.
Bij	deze	fase	van	het	huis	zijn	er	aanwijzingen	dat	het	was	verdeeld	in	drie	ruimtes,	waarvan	
twee	verwarmd,	wat	zeker	niet	standaard	was	in	deze	tijd.	Waarschijnlijk	was	langs	de	twee	
achterste	kamers	een	gang	aan	de	westkant	aanwezig.

453  Schrickx 2006.
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Opvallend	is	dat	beide	haardplaatsen	niet	centraal	 in	de	ruimte	lagen,	maar	vlak	naast	een	
wand.	Bij	de	achterste	kamer	stond	mogelijk	een	kleine	bakstenen	muur	naast	de	haard,	als	
voorloper	van	de	schoorsteen.	
Uit	deze	 fase	dateert	een	aantal	opvallende	vondsten,	zoals	een	complete	 timmermansbijl,	
meerdere	 insignes	en	kralen	van	een	 rozenkrans.	Opvallend	onder	de	keramiekvondsten	 is	
een	scherf	van	een	bord	uit	Spanje	dat	in	de	vroege	15de	eeuw	kan	worden	geplaatst.	Het	was	
in	die	tijd	een	bijzonder	en	duur	stuk.	Mogelijk	is	het	huis	als	woonhuis	van	een	vermogende	
inwoner	van	Hoorn	gebouwd	en	is	het	vervolgens	omgebouwd	tot	herberg.	Een	mogelijkheid	
is	dat	dit	het	huis	van	Lambert	Cruyf	was,	die	burgemeester	was	en	in	1430	het	hoogst	werd	
aangeslagen	van	alle	bewoners	aan	de	Nieuwendam.	Ergens	in	de	jaren	daarna	is	hij	verhuisd	
want	zijn	naam	is	in	het	schotboek	(belasting)	doorgehaald.	
De	 plattegrond	 doet	 sterk	 denken	 aan	 die	 bij	 Appelhaven	 3,	 dat	 enige	 jaren	 geleden	 is	
opgegraven.	Daar	stond	rond	1450	een	huis	van	ongeveer	15	meter	lang	en	4,2	meter	breed.	
Het	was	verdeeld	in	een	voorhuis,	een	binnenhaard	en	een	achterkamer	met	een	inpandige	
gang	langs	de	twee	kamers.	De	binnenhaard	had	een	stenen	vloer	met	grote	ongeglazuurde	
plavuizen	en	mogelijk	lagen	holle	en	bolle	pannen	op	het	dak.	Voor	de	15de	eeuw	was	dit	een	
opvallend	huis.

7.3 Fase 3 (1500-1550)

Nieuwendam 19
Perceel	Nieuwendam	19	lag	waarschijnlijk	na	afbraak	van	het	houten	huis	enige	tijd	braak	en	
werd	gebruikt	door	een	pottenbakker	om	afval	te	storten.	Of	dit	afval	in	één	keer	is	neergegooid	
of	geleidelijk	als	afvalpakket	gevormd,	is	onduidelijk.	De	vondsten	laten	zich	ruwweg	plaatsen	
tussen	1425	en	1475.	Vervolgens	is	een	bakstenen	huis	op	een	afstand	van	16	meter	van	de	
rooilijn	gebouwd,	die	vrijwel	de	volledige	breedte	van	het	perceel	besloeg	(4,50	meter).	Op	
basis	van	de	aangetroffen	keramiek	kunnen	we	deze	nieuwbouwfase	rond	1500	dateren.	Dit	
huis	viel	grotendeels	buiten	de	contouren	van	de	opgraving.	Waarschijnlijk	was	het	perceel	in	
gebruik	als	een	houttuin,	een	opslagplaats	voor	bouwhout.	Dit	verklaart	de	ligging	van	het	huis	
op	enige	afstand	van	de	straat.

Nieuwendam 20
Op	perceel	Nieuwendam	20	kreeg	het	houten	huis,	dat	op	bakstenen	voeting	met	bakstenen	
poeren	stond,	een	nieuwe	bakstenen	voeting	en	werd	bovendien	verlengd	en	van	een	bakstenen	
brandmuur	met	schoorsteen	voorzien.	Het	oude	houtskelet	bracht	men	omhoog	en	plaatste	
men	op	de	nieuwe	bakstenen	voeting.	Dit	noemde	men	opvijzelen.	Dat	dit	juist	hier	aan	de	
Nieuwendam	is	gebeurd,	is	geen	toeval.	De	Nieuwendam	was	de	wijk	waar	zowel	makers	van	
bouwmateriaal	(dakpannen),	handelaren	in	bouwmaterialen	en	aannemers	woonden.	Historisch	
is	bekend	dat	op	dit	stuk	van	de	Nieuwendam	de	familie	Holler	woonde.	In	1497	kocht	Pieter	
Holler	een	perceel,	dat	nu	nummer	18	heeft,	direct	ten	oosten	van	de	opgravingslocatie.	Zijn	
zoon	Nanning	was	aannemer	en	schafte	in	1525	vier	vijzels	aan.	Het	woord	vijzel	komt	van	
vijs	en	dat	 is	een	oude	benaming	voor	een	schroef.	Een	vijzel	 is	een	hefwerktuig	met	een	
schroef.	Men	was	 in	 staat	 complete	 constructies	 van	houten	huizen	op	 te	 vijzelen	en	 zelfs	
te	verplaatsen.	De	aanleiding	voor	dit	opvijzelen	was	ophoging	van	de	percelen.	Binnen	een	
huis	kon	men	een	aantal	keren	de	vloer	ophogen,	maar	dat	hield	een	keer	op.	Dan	waren	
nieuwbouw	of	opvijzelen	van	het	bestaande	huis	de	mogelijkheden.
Het	 pand	 had	 een	 opvallend	 groot	 formaat:	 het	 was	 21	meter	 lang	 en	 4,5	meter	 breed.	
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Bijzonder	is	dat	we	historisch	weten	wat	de	functie	en	de	naam	van	dit	pand	was:	herberg	Het	
Paradijs	(afb.	7.1).	Het	was	verdeeld	in	drie	kamers	met	een	brandmuur	tussen	de	achterste	
twee	kamers.	De	voorste	twee	kamers	waren	van	elkaar	gescheiden	met	een	houten	wand.	
Het	 pand	 had	 waarschijnlijk	 een	 inpandige	 gang	 van	 ongeveer	 een	meter	 breed	 langs	 de	
achterste	 kamer	 en	 mogelijk	 ook	 langs	 de	 middelste	 kamer.	 In	 de	 middelste	 kamer	 was	
een	 haardplaats	 tegen	 de	 brandmuur	 aanwezig.	 Dit	 was	 de	 binnenhaard.	 De	 achterkamer	
was	hoogstwaarschijnlijk	in	gebruik	als	keuken.	Een	kleine	fundering	kan	onderdeel	hebben	
uitgemaakt	van	een	constructie	van	een	grote	haardplaats	waar	werd	gekookt	of	wellicht	stond	
hier	zelfs	een	oven.
Opmerkelijk	is	het	grote	formaat	van	de	bakstenen	van	dit	pand:	26	cmx12,5x5,5	tot	6	cm.	
Het	kan	zijn	dat	oude	stenen	zijn	hergebruikt,	die	dan	uit	de	eerste	helft	van	de	14de eeuw 
zouden	moeten	dateren.	Een	andere	mogelijkheid	 is	dat	 speciaal	voor	deze	grote	verbouw	
grote	bakstenen	zijn	gebakken.	We	zien	dit	fenomeen	vaker	bij	grote	bouwwerken	waarvoor	
veel	stenen	nodig	waren.
De	keuken	is	in	de	eerste	helft	van	de	16de	eeuw	voorzien	van	een	fraaie	vloer	met	geglazuurde	
plavuizen,	wat	doet	vermoeden	dat	de	functie	van	deze	ruimte	 is	gewijzigd	en	dat	het	een	
representatieve	 ruimte	was	 geworden.	De	 keuken	 zal	 dan	 zijn	 verplaatst	 naar	 een	nieuwe	
aanbouw,	die	buiten	de	opgravingscontour	viel.
Opnieuw	is	de	situatie	vergelijkbaar	met	die	bij	Appelhaven	3.	Daar	verscheen	rond	1500	een	
huis	van	17	meter	lang	en	5,5	meter	breed	met	bakstenen	muren.	Op	de	vloer	van	in	ieder	
geval	het	voorhuis	en	de	binnenhaard	lagen	ongeglazuurde	plavuizen.	Het	huis	had	nog	altijd	
een	vrije	haardplaats.	In	de	16de	eeuw	werd	een	schoorsteen	langs	de	zijgevel	gebouwd.

7.4 Fase 4 (1550-1610)

Deze	bewoningsfase	eindigt	met	de	bouw	van	een	nieuw	koopmanshuis	op	perceel	Nieuwendam	
19.
Nieuwendam 19
Bij	Nieuwendam	19	zijn	weinig	wijzigingen	te	bespeuren.	Zeker	is	dat	er	meerdere	woningen	
achter	het	huis	stonden,	waarvan	een	klein	stukje	is	opgegraven.	In	het	kohier	van	de	10de 
penning	uit	1560	is	hier	geen	sprake	van	een	houttuin,	maar	het	perceel	bleef	wel	in	bezit	van	
houthandelaren.
Nieuwendam 20
De	herberg	 is	 in	de	16de	eeuw	meerdere	malen	verbouwd,	waarbij	de	 indeling	 is	gewijzigd.	
Bij	de	eerste	verbouw	werd	het	pand	ingedeeld	in	vier	kamers	in	plaats	van	drie	kamers.	De	
brandmuur	met	 schoorsteen	werd	 gesloopt	 en	maakte	 plaats	 voor	 een	 nieuwe	 brandmuur	
met	schoorsteen	halverwege	het	pand.	Aan	weerszijden	zal	een	haardplaats	hebben	gezeten	
waardoor	de	middelste	twee	kamers	verwarmd	waren.	Er	waren	dus	twee	binnenhaarden.
Vervolgens	werd	de	brandmuur	weer	gesloopt	en	werd	hierop	een	nieuwe	muur	gebouwd.	Deze	
verbouw	hing	samen	met	een	verhoging	van	de	vloer	en	waarschijnlijk	 is	ook	de	oostelijke	
zijmuur	versteend.
Daarna	kortte	men	het	pand	in	en	bouwde	men	een	aanbouw	achter	het	pand.	Deze	laatste	
verbouw	 kunnen	 we	 mogelijk	 in	 het	 jaar	 1604	 plaatsen.	 In	 dat	 jaar	 was	 Egbert	 Claesz	
Pottebacker,	tevens	de	eigenaar	van	Nieuwendam	18,	de	nieuwe	eigenaar	en	kennelijk	liet	hij	
de herberg direct verbouwen.

Afb 7.1 (vorige pagina) Schematische ontwikkeling van herberg Het Paradijs vanaf circa 1400 tot 1660. 
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Binnen	de	smalle	aanbouw	achter	de	herberg	zijn	meerdere	complete	voorwerpen	gevonden,	
waaronder	een	fraai	bord	van	majolica	en	een	bord	van	Werra-aardewerk	uit	1593.
Ons	beeld	van	een	herberg	in	de	16de	en	17de	eeuw	wordt	sterk	bepaald	door	de	schilderijen	met	
herberginterieurs	uit	die	tijd,	maar	zoals	Maarten	Hell	in	zijn	proefschrift	over	Amsterdamse	
herbergen	 terecht	 vaststelt,	 is	 dit	 een	 veel	 te	 eenzijdig	 beeld	 (afb.	 7.2).454	De	 schilderijen	
geven	 een	 stereotiep	 beeld	 van	 boerenherbergen	 en	 duistere	 kelderkroegen	met	 dronken	
of	vechtende	bezoekers	en	prostituees.	Deze	voorstellingen	vielen	 in	de	smaak	bij	de	elite	
die	de	schilderijen	aan	de	wand	hingen,	want	 ze	bevestigen	hun	eigen	burgerlijke	normen	
en	waarden	tegenover	de	losbandigheid	van	de	afgebeelde	personen	op	de	schilderijen.	We	
krijgen	geen	beeld	van	hoe	een	stedelijke	herberg	er	van	binnen	in	werkelijkheid	uitzag	en	hoe	
de	bezoekers	zich	daar	gedroegen.	Op	basis	van	boedelinventarissen	schetst	Hell	een	beeld	
van	 de	 17de-eeuwse	 stedelijke	 herberg	 in	 Amsterdam.	 Er	was	 een	 grote	 variatie	waardoor	
er	geen	standaard	herberginterieur	valt	te	beschrijven.	In	algemeenheid	kunnen	wel	enkele	
uitspraken	worden	gedaan.	Allereerst	is	het	ven	belang	te	constateren	dat	veel	herbergen	in	
woonhuizen	werden	gevestigd	en	niet	als	herberg	zijn	gebouwd.	Bij	de	herbergen	werd	gebruik	
gemaakt	 van	 de	 aanwezige	 ruimtes.	 Hell	 stelt	 vast	 dat	 de	meerderheid	 van	 de	 tapperijen	
uit	niet	meer	bestond	dan	een	voorhuis,	binnenhaard,	keuken,	zolder	of	kelder	en	een	paar	
bovenkamertjes.455	Het	voorhuis	en	de	binnenhaard	waren	de	openbare	gelagkamers.	Publieke	
ruimtes	en	privévertrekken	liepen	door	elkaar.	De	keuken	kon	bijvoorbeeld	ook	worden	gebruikt	
als	eetkamer	voor	gasten.

454 	Hell	2017,	344.
455 	Hell	2017,	348.

Afb 7.2 Schilderij met een herberginterieur van Jan Steen, circa 1660-1679 (collectie Rijksmuseum 
Amsterdam). Het schilderij geeft de viering van de geboortedag van prins Willem III weer: Prinsjesdag. 
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De	plattegrond	van	herberg	Het	Paradijs	sluit	hier	goed	bij	aan.	Het	pand	was	op	de	begane	
grond	verdeeld	in	drie	en	een	tijd	lang	in	vier	kamers.	Boven	zullen	slaapkamers	zijn	geweest	
en	op	zolder	vond	opslag	van	goederen	plaats.	Volgens	het	haardstederegister	uit	de	beginjaren	
van	de	17de	eeuw	telde	de	herberg	samen	met	de	woningen	daarachter	elf	haardsteden.	

7.5 Fase 5 (1610-1660)

Deze	fase	begint	met	de	bouw	van	het	koopmanshuis	op	perceel	Nieuwendam	19	en	eindigt	
met	de	sloop	van	de	herberg.
Nieuwendam 19
Het	grote	koopmanshuis	Nieuwendam	19	uit	1610	kennen	we	van	oude	foto’s	en	tekeningen	die	
voorafgaand	aan	de	sloop	zijn	gemaakt.	Archeologisch	kunnen	we	de	oorspronkelijke	indeling	
van	het	pand	achterhalen.	Op	de	begane	grond	was	in	het	voorhuis	een	zijkamertje	aanwezig	
en	daar	achter	lagen	twee	kamers	en	een	gang.	De	middelste	kamer	was	de	binnenhaard.	Het	
huis	is	waarschijnlijk	ergens	in	de	jaren	30	van	de	17de eeuw verbouwd waarbij een dik pakket 
geel	zand	is	aangebracht	en	in	de	binnenhaard	een	voorraadkelder	is	gemaakt.
Zeer	opvallend	is	dat	geen	palen	onder	de	muren	zijn	geslagen,	terwijl	dat	 in	deze	periode	
bij	nieuwbouw	van	grote	huizen	wel	gebruikelijk	was.	De	gevolgen	daarvan	waren	voor	de	
bouwheer	vermoedelijk	niet	merkbaar,	maar	enkele	eeuwen	later	was	het	pand	sterk	verzakt	
en	dat	was	de	reden	voor	de	sloop	in	1942.
Nieuwendam 20
Na	1610	hebben	weinig	wijzingen	aan	de	herberg	plaatsgevonden.	De	houten	binnenwanden	
werden	van	bakstenen	voeting	voorzien,	er	 is	opgehoogd	met	geel	 zand	en	er	zijn	nieuwe	
vloeren	gelegd.	Meest	opmerkelijk	is	een	grote	tonput	voorin	het	pand.
Afgaande	op	de	 archeologische	 resultaten	 lijkt	 het	 erop	dat	 sinds	 de	bouw	van	het	 eerste	
houten	huis	rond	1400	geen	volledige	nieuwbouw	heeft	plaatsgevonden	en	dat	de	herberg	in	
de	17de	eeuw	dus	nog	altijd	het	oude	houtskelet	had.
Uit	deze	periode	dateert	een	vondstcomplex	dat	duidelijk	van	de	herberg	afkomstig	is.	Onder	
de	vondsten	vallen	 vooral	 de	 scherven	van	 steengoedkannen	op:	dit	model	 kan	werd	veel	
gebruikt	 in	herbergen.	Verder	zijn	de	scherven	van	diverse	borden	van	majolica	aanwezig,	
waarbij	bij	één	exemplaar	opvalt	dat	het	een	misbaksel	is.	Kennelijk	was	dit	misbaksel	goed	
genoeg	voor	de	gasten	van	de	herberg.	
Uit	dit	spoor	en	uit	enkele	andere	vondstnummers	komen	tabakspijpen	die	in	de	herberg	zijn	
gebruikt.	Opvallend	 zijn	 pijpen	met	 het	merk	 SL,	 die	 aan	 Zacharias	 Lepie	 kunnen	worden	
toegeschreven.	Deze	 tabakspijpenmaker	 kwam	uit	 Engeland,	woonde	 een	 tijd	 in	Hoorn	 en	
trouwde	met	een	vrouw	uit	Enkhuizen	waarna	hij	daar	werkzaam	was.	Ook	een	tabakspijp	met	
merk	TM	is	waarschijnlijk	in	Enkhuizen	gemaakt,	namelijk	door	Tjarck	Meijnertsz.	Daarnaast	
zijn	meerdere	pijpen	aanwezig	met	merk	RM,	dat	vaak	aan	Alkmaar	wordt	 toegeschreven,	
maar	waarvan	onder	andere	op	basis	van	deze	vondst	het	vermoeden	bestaat	dat	ze	in	Hoorn	
zijn	gemaakt.		
Van	dit	perceel	komen	twee	fragmenten	van	nistegels	met	twee	verschillende	decors.	Kennelijk	
zijn	minstens	twee	haardplaatsen	voorzien	van	betegelde	kaarsnissen,	een	typisch	product	van	
de	Hoornse	plateelbakkerij	die	actief	was	vanaf	1615.
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7.6 Fase 6 (1660-1800)

Deze	fase	vangt	aan	met	de	bouw	van	een	nieuw	koopmanshuis	op	perceel	Nieuwendam	20	en	
eindigt	in	1800,	rond	welke	tijd	de	panden	tot	kaaspakhuizen	zijn	omgebouwd.
Nieuwendam 19
Het	 grote	 pand	Nieuwendam	19	 kende	na	1660	meerdere	 verbouwingen.	Achter	 het	 pand	
bouwde	men	een	aanbouw	met	schepentegels	langs	de	plint.	Het	huis	droeg	in	later	tijd	de	
naam	De	Zeevaert	 en	 had	 een	 gevelsteen	met	 driemaster	 in	 de	 voorgevel.	 Schepentegels	
pasten	hier	uiteraard	goed	bij.
In	het	pand	werd	de	voorraadkelder	meerdere	keren	verbouwd,	waarbij	de	vloer	is	verhoogd	
en	nieuwe	tegels	zijn	toegepast.	De	bouwgeschiedenis	van	deze	kelder	is	nauwelijks	meer	te	
herleiden.	Tussen	het	puin	in	de	kelder	zijn	ook	veel	tegels	gevonden,	die	deels	afkomstig	zijn	
van	de	schouw.	Meest	opvallend	zijn	diverse	cupidotegels	die	rond	1660	dateren.	
Nieuwendam 20
In	1660	verscheen	op	perceel	Nieuwendam	20	een	nieuw	koopmanshuis.	Afgaande	op	de	foto’s	
die	voorafgaand	aan	de	sloop	zijn	genomen,	was	dit	een	kapitaal	pand	met	fraaie	gevel.	Toch	
werd	inpandig	gebruik	gemaakt	van	oude	funderingen	van	de	herberg.	Bakstenen	funderingen	
van	binnenwanden	werden	zelfs	aangeheeld	om	opnieuw	te	gebruiken.
De	zijgevel	was	deels	gebouwd	op	de	oude	funderingen	en	deels	op	lange	dunne	palen.	De	
achtergevel	rustte	op	een	dikke	houten	plank	met	daaronder	eveneens	lange	dunne	palen.	Bij	
de	aanbouw	is	gebruik	gemaakt	van	korte	palen,	die	deels	van	hergebruikt	bouwhout	waren	
gemaakt.
Net	als	bij	Nieuwendam	19	werd	ook	hier	op	de	begane	grond	gewoond.	In	het	voorhuis	was	
een	zijkamertje	aanwezig	en	daar	achter	was	de	binnenhaard	en	gang.	In	het	pand	was	een	
grote	voorraadkelder,	waarbij	opvallend	is	dat	deze	niet	was	betegeld.	Achter	het	huis	stond	
een aanbouw met een tweede kleine voorraadkelder met een plint van hergebruikte goedkope 
wandtegels.	Daar	weer	achter	was	nog	een	kleine	aanbouw	en	op	het	erf	was	een	waterkelder	
aanwezig.
Je	krijgt	de	indruk	dat	vooral	de	façade	rijkdom	moest	uitstralen,	maar	inpandig	lijkt	sprake	
van	een	iets	beperktere	beurs.

7.7 Fase 7 (1800-1942)

De	laatste	fase	is	een	periode	van	onttakeling	en	uiteindelijk	sloop.	Kelders	werden	dichtgegooid,	
aanbouwen	afgebroken	en	binnenmuren	gesloopt	zodat	grote	ruimtes	ontstonden.	Deze	werden	
gebruikt	als	kaaspakhuizen.	Doordat	in	de	17de	eeuw	geen	goede	funderingen	waren	gemaakt	
–	Nieuwendam	19	stond	zelfs	helemaal	niet	op	palen	–	verzakten	de	pakhuizen	sterk	en	was	
sloop	noodzakelijk.	Nu	resteren	alleen	nog	enkele	natuurstenen	jaartalstenen	en	ornamenten.
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8. Beantwoording onderzoeksvragen

12de	eeuw-1341
Voor	de	periode	vanaf	de	ontginning	tot	aan	de	aanleg	van	de	Nieuwendam	als	verhoogde	kade	
langs	de	buitendijks	gelegen	haven	is	archeologisch	geen	informatie	verkregen.	Het	enige	dat	
kan	worden	gezegd	dat	op	het	diepste	niveau	natuurlijk	gevormd	veen	aanwezig	is.	Over	de	
oorspronkelijke	verkavelingsrichting	en	gebruik	van	het	land	kan	niets	worden	gezegd.

1341-1500
1. Wanneer zijn de eerste huizen aan de Nieuwendam gebouwd?
De	 oudste	 huizen	 die	 zijn	 aangetroffen	 dateren	 rond	 1400.	Op	 beide	 percelen	 zijn	 oudere	
vloeren	of	loopniveau’s	geconstateerd.	Mogelijk	zijn	de	percelen	grootschalig	opgehoogd	toen	
de	inlaagdijk	(nu	Italiaanse	Zeedijk)	is	aangelegd	en	de	bebouwing	aan	de	Nieuwendam	een	
stuk	kwetsbaarder	voor	overstromingen	werd.	De	oudst	aangetroffen	resten	zouden	we	dan	
vanaf	1388	kunnen	dateren.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	er	geen	oudere	bebouwing	was:	mogelijk	
bevinden	de	resten	daarvan	zich	onder	dit	dikke	ophogingspakket	en	ook	onder	de	huidige	
bestrating.

2. Hoe breed waren de percelen en zijn hier veranderingen in opgetreden?
De	percelen	zoals	ze	rond	1400	bestonden	waren	6,35	meter	(Nieuwendam	19)	en	4,75	meter	
(Nieuwendam	20)	breed.	Mogelijk	zijn	ze	uitgezet	in	Hoornse	voet,	wat	neerkomt	op	23	en	17	
Hoornse	voet.	
De	breedte	van	perceel	Nieuwendam	19	is	gewijzigd	doordat	de	steeg	langs	het	huis	aan	de	
oostkant	bij	het	buurperceel	werd	gevoegd.	Vervolgens	is	een	gedeelte	van	de	steeg	weer	bij	
Nieuwendam	19	terecht	gekomen.	Dit	is	historisch	bekend:	Barent	Thijsz	kocht	de	helft	van	
de	steeg	van	zijn	buurman	Egbert	Claesz	Pottebacker	zodat	hij	een	breed	huis	in	1610	kon	
bouwen.	Het	nieuwe	perceel	had	een	breedte	van	5,30	meter.
Perceel	Nieuwendam	20	bleef	ongewijzigd.

3. Wat was de constructie en indeling van de huizen?
De	 opgraving	 heeft	 veel	 informatie	 opgeleverd	 over	 de	 afmetingen,	 wijze	 van	 funderen,	
constructie	 en	 binnenindeling	 van	 de	 huizen.	 Voor	 een	 overzicht	 wordt	 verwezen	 naar	 de	
synthese.	
In	algemeenheid	kan	worden	gezegd	dat	een	proces	van	verstening	zichtbaar	is.	Bij	het	oudste	
huis	op	perceel	Nieuwendam	19	was	alleen	de	haardplaats	van	baksteen.	Rond	1400	werd	op	
perceel	Nieuwendam	20	een	houten	huis	op	bakstenen	voeting	gemaakt,	die	een	fase	later	
werd	voorzien	van	opgebouwde	bakstenen	poeren.
Bij	Nieuwendam	19	is	minder	informatie	bekend	doordat	daar	rond	1500	een	huis	op	enige	
afstand	van	de	rooilijn	is	gebouwd	en	dat	huis	slechts	voor	een	klein	stuk	is	opgegraven.	Dit	
was	een	bakstenen	huis.
De	huizen	hadden	tot	1500	een	voorhuis	en	een	achterhuis,	bestaande	uit	een	of	twee	kamers	
en een gang.

4. Stonden de oudste huizen vrij op de percelen (dus aan weerszijden een smalle steeg)?
Op	beide	percelen	was	geen	steeg	langs	het	huis	aanwezig.	De	percelen	waren	daarvoor	te	
smal	en	de	huizen	zijn	dus	zo	breed	mogelijk	gebouwd.	Standaard	werd	een	kleine	onbebouwde	
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strook	tussen	de	huizen	opengelaten	–	de	osendrop	–	voor	de	afvoer	van	regenwater.	Bij	de	
bouw	van	volledig	bakstenen	huizen	in	de	17de	eeuw	verdween	de	osendrop.

5. Hoe waren de erven van deze huizen ingericht? Waren hier waterputten?
De	opgraving	heeft	weinig	informatie	opgeleverd	over	de	inrichting	van	de	erven	doordat	deze	
buiten	de	opgravingscontour	vielen.	Voorafgaand	aan	de	opgraving	werden	minder	lange	huizen	
verwacht	voorafgaand	aan	de	bouw	van	de	17de-eeuwse	koopmanshuizen.	De	verwachting	was	
dus	ook	een	deel	van	de	bijbehorende	erven	te	onderzoeken.
Op	perceel	Nieuwendam	20	is	één	waterput	waargenomen,	waarschijnlijk	daterend	uit	de	16de 
eeuw.	In	1660	is	een	waterkelder	achter	het	nieuw	gebouwde	huis	met	aanbouw	gemaakt.	Op	
perceel	Nieuwendam	19	zijn	geen	waterputten	gevonden,	maar	ongetwijfeld	zijn	deze	er	wel	
geweest.

6. Wat is de aard van deze bebouwing? Gaat het om woonhuizen, pottenbakkerijen of andere 
ambachtelijke werkplaatsen?
Op	perceel	Nieuwendam	19	stond	in	de	15de	eeuw	een	woonhuis.	Bij	perceel	Nieuwendam	20	
zou	het	kunnen	dat	hier	in	de	15de	eeuw	al	een	herberg	stond.	Zeker	is	dat	het	geval	in	de	16de 
eeuw,	wanneer	we	voor	het	eerst	van	herberg	Het	Paradijs	vernemen.	

7. Heeft er een potschuur op het perceel gestaan?
Op	perceel	Nieuwendam	19	is	vrij	veel	pottenbakkersafval	gevonden.	Een	deel	van	dit	materiaal	
dateert uit de 15de	 eeuw	 en	 het	 zou	 kunnen	 dat	 het	 perceel	 toen	 in	 handen	was	 van	 een	
pottenbakker,	die	meer	naar	achteren	op	het	perceel	zijn	werkplaats	had.	

Perceel	Nieuwendam	19,	1500-1610
1. Wat was de aard van de bebouwing voorafgaand aan de bouw van Nieuwendam 19 (De 
Zeevaart) in 1610? Stond hier al een bakstenen huis?
Bij	 Nieuwendam	 19	 doet	 zich	 de	 opvallende	 situatie	 voor	 dat	 in	 deze	 periode	 het	 huis	
ongeveer	16	meter	verwijderd	uit	de	rooilijn	stond.	Waarschijnlijk	is	rond	1500	een	houttuin,	
een	 opslagplaats	 voor	 bouwhout,	 gemaakt	met	 een	huis	 daar	 achter.	Dit	was	 een	 volledig	
bakstenen	huis	wat	een	vermogende	houthandelaar	doet	vermoeden.	In	1560	wordt	hier	geen	
houttuin	genoemd	en	kennelijk	was	die	functie	toen	gewijzigd.	Het	huis	stond	echter	nog	altijd	
naar	achteren	en	als	eigenaren	zijn	houthandelaren	te	traceren.

2. Wat was de constructie en indeling van het huis?
Het	 huis	 had	 bakstenen	 funderingen	 die	 wijzen	 op	 een	 volledig	 bakstenen	 huis.	 Het	 huis	
besloeg	de	volledige	breedte	van	het	perceel	en	er	zat	een	deur	midden	in	de	voorgevel.	Dat	
houdt	in	dat	het	voorhuis	geen	binnenindeling	kende.

3. Hoe was het erf van het huis ingericht? Waren hier waterputten, waterkelders, beerputten?
Het	erf	van	dit	huis	lag	dus	aan	de	voorkant,	grenzend	aan	de	Nieuwendam.	In	het	midden	
liep	een	verhard	pad	en	aan	weerszijden	was	opslagruimte.	Langs	de	Hullemansteeg	stond	een	
schutting.

4. Stonden op het achtererf langs de steeg kleine woningen? Wat was de constructie en 
indeling deze woningen?
Over	het	erf	achter	het	huis	is	bekend	dat	daar	enkele	kleine	woningen	aan	de	Hullemansteeg	
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stonden,	waarvan	slechts	een	klein	stuk	muurwerk	met	schouw	is	teruggevonden.	Ter	plaatse	
is	niet	dieper	gegraven	zodat	we	mogen	aannemen	dat	de	sporen	van	die	bebouwing	nog	in	
de	bodem	zitten.

5. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een pottenbakkerij (ovens, potschuur, 
pottenbakkersafval e.d.)?
Op	het	perceel	is	pottenbakkersafval	uit	de	16de	eeuw	gevonden.	Voor	dit	afval	valt	zeker	te	
zeggen	dat	dit	niet	wijst	op	een	pottenbakkerij	op	dit	perceel.	Het	meeste	afval	is	gevonden	langs	
de	Hullemansteeg,	die	toen	behoorde	bij	perceel	Nieuwendam	18	waar	wel	een	pottenbakkerij	
zat.	Het	materiaal	is	van	die	pottenbakkerij	afkomstig.

Perceel	Nieuwendam	20,	1500-1660
1. Wat was de aard van de bebouwing voorafgaand aan de bouw van Nieuwendam 20 (De 
Dolfijn) in 1660? Aannemelijk lijkt dat hier al een bakstenen huis stond.
Voorafgaand	aan	de	opgraving	was	niet	bekend	dat	op	dit	perceel	een	herberg	heeft	gestaan,	
al	had	het	Paradijssteegje	aan	de	Italiaanse	Zeedijk	een	aanwijzing	kunnen	zijn	dat	hier	ergens	
een	pand	met	die	naam	heeft	gestaan.
In	deze	gehele	periode	stond	hier	een	herberg,	dat	veel	verbouwingen	heeft	ondergaan.	Voor	
een	overzicht	wordt	verwezen	naar	de	synthese.
De	herberg	was	niet	een	volledig	bakstenen	gebouw,	maar	is	wel	geleidelijk	versteend.	Het	
oude	houtskelet	uit	de	15de	eeuw	bleef	tot	aan	de	afbraak	in	1660	staan.	

2. Wat was de constructie en indeling van het huis?
Rond	1500	werd	dit	houten	huis	geplaatst	op	een	nieuwe	bakstenen	voeting	en	werd	inpandig	
een	 bakstenen	 brandmuur	 met	 schoorsteen	 gebouwd.	 In	 de	 16de	 eeuw	 is	 dit	 huis	 verder	
versteend	onder	andere	met	bakstenen	voetingen	van	binnenwanden	en	stenen	vloeren.
De	binnenindeling	is	diverse	malen	gewijzigd.	Er	waren	meerdere	kamers	en	er	was	dus	niet	
één	open	ruimte	zoals	misschien	bij	een	herberg	zou	worden	verwacht.	Dat	 lijkt	 tijdens	de	
koude	maanden	 ook	 wel	 een	 vereiste:	 de	 gasten	 konden	 behaaglijk	 warm	 in	 een	 van	 de	
binnenhaarden	zitten.	Het	onverwarmde	voorhuis	was	geschikt	voor	de	zomerse	maanden.

3. Hoe was het erf van het huis ingericht? Waren hier waterputten, waterkelders, beerputten?
De	herberg	was	een	 lang	gebouw	met	ook	aanbouwen,	waardoor	geen	 informatie	over	de	
inrichting	van	het	erf	is	verkregen.	Op	het	erf	tot	aan	de	dijk	kunnen	woningen	en	een	stal	
hebben	gestaan	of	misschien	een	kolfbaan	hebben	gelegen.

4. Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een pottenbakkerij (ovens, potschuur, 
pottenbakkersafval e.d.)?
Op	dit	perceel	heeft	nooit	een	pottenbakkerij	gestaan.

1610/1660-1942,	koopmanshuizen	De	Zeevaart	(nr	19)	en	De	Dolfijn	(nr	20)
1. Klopt de datering van de bouwjaren van 1610 en 1660 (gevelstenen)? Of gaat het om 
oudere panden die van nieuwe gevels in die jaren zijn voorzien?
De	huizen	zijn	inderdaad	in	die	jaren	volledig	nieuw	gebouwd.

2. Wat was de constructie en indeling van deze huizen? Waren de huizen voorzien van 
voorraadkelders?
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Nieuwendam	19	(uit	1610)	had	een	voorhuis	met	zijkamertje	en	daar	achter	twee	kamers,	
waarvan	de	middelste	verwarmd,	en	een	gang.	Achter	het	huis	stond	een	aanbouw	die	de	
volledige	breedte	van	het	perceel	besloeg.
Nieuwendam	20	(uit	1660)	had	een	voorhuis	met	zijkamertje	en	daar	achter	één	verwarmde	
kamer	en	gang.	Achter	het	huis	stond	een	aanbouw	die	de	volledige	breedte	van	het	perceel	
besloeg.
In	Nieuwendam	20	was	een	grote	voorraadkelder	aanwezig	die	dateert	van	de	bouw	in	1660.	
Dit	huis	had	ook	nog	een	kleine	voorraadkelder	in	de	aanbouw.	Bij	Nieuwendam	19	lijkt	de	
kelder	later	te	zijn	toegevoegd,	zo	omstreeks	1630-1640.
Bij	beide	huizen	zijn	wijzigingen	in	de	indeling	opgetreden.	Voor	een	overzicht	wordt	verwezen	
naar	de	synthese.

3. Hoe was het erf van deze huizen ingericht? Waren hier waterputten, waterkelders, beerputten 
e.d.?
Achter	het	huis	op	perceel	Nieuwendam	20	was	een	waterkelder	aanwezig.	Bij	Nieuwendam	19	
is	geen	waterkelder	gevonden.	

4. Wat zeggen de vondsten over de bewoners van de koopmanshuizen? Wordt de hoge sociale 
status van de eigenaars van Nieuwendam 20 bevestigd?
Uit	de	periode	van	de	koopmanshuizen	(Nieuwendam	19	na	1610	en	Nieuwendam	20	na	1660)	
is	vrijwel	geen	vondstmateriaal	gevonden.	Binnen	de	huizen	is	geen	afval	in	de	bodem	beland	
en	de	percelen	achter	de	huizen	zijn	niet	opgegraven.	

Indien	pottenbakkersafval	wordt	aangetroffen:
1. Wat is de datering?
In	het	PvE	is	rekening	gehouden	met	het	aantreffen	van	pottenbakkersafval	omdat	historisch	
bekend	was	 dat	 aan	 de	Nieuwendam	 diverse	 pottenbakkers	 actief	 zijn	 geweest.	 Op	welke	
percelen	die	hun	werkplaatsen	hadden,	was	toen	niet	bekend.
Bij	de	opgraving	zijn	twee	complexen	met	pottenbakkersafval	aangetroffen.	In	beide	gevallen	
is	slechts	een	deel	van	het	materiaal	pottenbakkersafval;	de	rest	van	het	materiaal	vertoont	
sporen	 van	 gebruik	 en	 is	 te	 beschouwen	 als	 huishoudelijk	 afval.	 Het	 onderscheid	 is	 soms	
moeilijk	te	maken.	Het	eerste	vondstcomplex	dateert	uit	de	15de	eeuw	(circa	1425-1475)	en	
het	tweede	vondstcomplex	uit	de	16de eeuw

2. Welke bakselsoorten, potvormen en typen zijn aanwezig?
Bij het 15de-eeuwse	pottenbakkersafval	is	uitsluitend	roodbakkend	aardewerk	aanwezig.	Een	
deel	van	het	materiaal	bestaat	uit	bouwkeramiek,	bakstenen	en	plavuizen,	die	in	de	oven	zijn	
gebruikt.	Als	gebruiksaardewerk	zijn	aanwezig:	bakpannen	(r-bak-1/r-bak-2),	borden,	grapen	
(r-gra-3	en	r-gra-7),	kommen	(r-kom-107)	en	vuurstolpen	(r-vst-1).	Het	aantal	potvormen	is	
klein. 
Bij het 16de-eeuwse	 pottenbakkersafval	 is	 naast	 roodbakkend	 aardewerk	 (overgrote	
meerderheid)	 ook	 witbakkend	 aardewerk	 aanwezig.	 Ook	 hier	 bestaat	 een	 deel	 van	 de	
vondsten	uit	bouwkeramiek:	bakstenen,	plavuizen	en	Oud	Hollandse	pannen.	Als	vormen	zijn	
herkenbaar:	 bakpannen	 (r-bak-1,	 r-bak-4,	 r-bak-5	 en	w-bak-5),	 borden	 (r-bor-1),	 grapen,	
kommen	en	koppen	 (r-kom-5,	 r-kom-6,	 r-kom-58,	 r-kom-35/r-kop-2,	 r-kop-20,	 r-kop-22),	
vuurstolpen	(r-vst-1	en	r-vast-3).	Daarnaast	zijn	meerdere	vormen	aanwezig	die	niet	duidelijk	
bij	het	pottenbakkersafval	zijn	in	te	delen,	maar	waarvan	we	mogen	aannemen	dat	ze	wel	hier	
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zijn	gemaakt,	zoals	lekschalen,	olielampen,	pispotten	(r-pis-1	en	r-pis-5).

3. Wat kan op basis van de vondsten over de Hoornse productie in algemeenheid worden 
gezegd?
Alle	aanwezige	vormen	en	typen	komen	algemeen	voor	in	Hoorn	en	omgeving,	maar	ook	in	een	
groter	gebied.	Typisch	Hoornse	kenmerken	zijn	niet	te	noemen,	afgezien	van	de	r-kom-107	uit	
de 15de	eeuw	die	als	typisch	Hoorns	kan	worden	gezien.	
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9. Samenvatting

In	dit	rapport	zijn	de	resultaten	weergegeven	van	een	opgraving	op	de	locatie	Nieuwendam	
19-20
in	Hoorn.	De	onderzoeksvragen	die	voor	het	onderzoek	zijn	geformuleerd	zijn	te	vinden
in	paragraaf	3.1;	de	methode	van	het	onderzoek	is	beschreven	in	paragraaf	3.2.
Bij	de	opgraving	zijn	twee	percelen	aan	de	oudste	haven	van	Hoorn	onderzocht.	Volgens	de	
historische	bronnen	werd	in	1341	een	dijkje	langs	deze	haven	gemaakt	–	de	Nieuwendam	–	en	
verschenen	hier	vervolgens	veel	huizen.	Deze	buurt	ontwikkelde	zich	tot	een	ambachtswijk	met	
touwslagerijen,	houttuinen	en	pottenbakkerijen	en	ook	enkele	herbergen	en	een	brouwerij.	
Vanaf	eind	16de	eeuw	maakten	de	touwslagerijen	en	houttuinen	plaats	voor	woonhuizen	en	
pakhuizen	en	de	pottenbakkersnijverheid	verplaatste	zich	naar	een	ander	stadsdeel.	Aan	de	
straat	stonden	daarna	vooral	koopmanshuizen.	
De	oudste	huizen	die	bij	de	opgraving	zijn	aangetroffen	dateren	rond	1400.	Op	beide	percelen	
zijn	wel	oudere	vloeren	of	loopniveau’s	geconstateerd.	Mogelijk	zijn	de	percelen	grootschalig	
opgehoogd	toen	rond	1388	de	inlaagdijk	(nu	Italiaanse	Zeedijk)	is	aangelegd	en	de	bebouwing	
aan	de	Nieuwendam	een	stuk	kwetsbaarder	voor	overstromingen	werd.
Bij	het	oudste	huis	op	perceel	Nieuwendam	19	was	alleen	de	haardplaats	van	baksteen.	Rond	
1400	werd	op	perceel	Nieuwendam	20	een	houten	huis	op	bakstenen	voeting	gemaakt,	die	
een	fase	 later	werd	voorzien	van	opgebouwde	bakstenen	poeren.	Beide	huizen	hadden	een	
voorhuis	en	een	binnenhaard	(de	verwarmde	kamer)	met	daarnaast	een	gang.
Het	 huis	 op	 perceel	 Nieuwendam	 19	 is	 waarschijnlijk	 in	 de	 eerste	 helft	 van	 de	 15de eeuw 
afgebroken,	waarna	 hier	 een	 houttuin	 (een	 opslagplaats	 voor	 hout)	 lag.	Op	 het	 perceel	 is	
ook	pottenbakkersafval	van	het	buurperceel	Nieuwendam	18	gestort.	Rond	1500	stond	het	
huis	ongeveer	16	meter	verwijderd	uit	de	rooilijn.	Dit	was	een	volledig	bakstenen	huis	wat	
een	vermogende	houthandelaar	doet	vermoeden.	In	het	midden	van	het	onbebouwde	erf	liep	
een	verhard	pad	en	aan	weerszijden	was	opslagruimte	voor	hout.	Ook	in	de	16de	eeuw	is	hier	
pottenbakkersafval	gestort,	vooral	langs	de	steeg	aan	de	oostzijde.	Deze	steeg	zou	in	later	tijd	
de	Hullemanssteeg	heten	en	aan	deze	steeg	stonden	kleine	woningen.
Het	huis	op	perceel	Nieuwendam	20	was	waarschijnlijk	al	in	de	15de	eeuw	een	herberg.	Zeker	is	
dat het geval in de 16de	eeuw,	wanneer	we	voor	het	eerst	van	herberg	Het	Paradijs	vernemen.	
Opvallend	is	dat	het	houtskelet	uit	de	15de	eeuw	tot	aan	de	afbraak	in	1660	bleef	staan.	De	
herberg	heeft	gedurende	deze	lange	periode	diverse	verbouwingen	ondergaan.	Zelden	is	het	
mogelijk	om	de	ontwikkeling	van	een	gebouw	aan	de	hand	van	de	archeologische	resultaten	
zo	gedetailleerd	te	kunnen	volgen	als	bij	deze	herberg.	
Rond	 1500	werd	 het	 houten	 gebouw	 geplaatst	 op	 een	 nieuwe	 bakstenen	 voeting	 en	werd	
inpandig	een	bakstenen	brandmuur	met	 schoorsteen	gebouwd.	 In	de	16de	 eeuw	 is	dit	huis	
verder	versteend	onder	andere	met	bakstenen	voetingen	van	binnenwanden	en	stenen	vloeren.	
De	binnenindeling	is	diverse	malen	gewijzigd.	Er	waren	meerdere	kamers	en	er	was	dus	niet	
één	open	ruimte	zoals	misschien	bij	een	herberg	zou	worden	verwacht.	Dat	 lijkt	 tijdens	de	
koude	maanden	 ook	 wel	 een	 vereiste:	 de	 gasten	 konden	 behaaglijk	 warm	 in	 een	 van	 de	
binnenhaarden	zitten.	Het	onverwarmde	voorhuis	was	geschikt	voor	de	zomerse	maanden.	
Achter	de	herberg	lag	de	Paradijssteeg	waaraan	woningen	stonden.
In	1610	 is	op	perceel Nieuwendam	19	een	volledig	nieuw	pand	gebouwd.	Opvallend	 is	dat	
dit	 pand	 niet	 was	 onderheid.	 Het	 had	 een	 voorhuis	 met	 zijkamertje	 en	 daar	 achter	 twee	
kamers,	waarvan	de	middelste	verwarmd,	en	een	gang.	Achter	het	huis	verscheen	rond	1640	
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een	aanbouw	die	de	volledige	breedte	van	het	perceel	besloeg.	Rond	die	tijd	is	inpandig	een	
voorraadkelder	gemaakt	en	is	een	nieuwe	betegeling	van	de	schouw	met	cupidotegels	gemaakt.	
De	kelder	heeft	daarna	diverse	verbouwingen	ondergaan.
In	1660	verscheen	ook	op	perceel	Nieuwendam	20	een	nieuw	pand,	waarbij	wel	palen	onder	
de	bakstenen	funderingen	zijn	toegepast.	Het	had	een	voorhuis	met	zijkamertje	en	daar	achter	
één	verwarmde	kamer	en	gang.	Achter	het	huis	stond	een	aanbouw	die	de	volledige	breedte	
van	het	perceel	besloeg.	 In	het	pand	was	een	grote	voorraadkelder	aanwezig,	waarvan	de	
wanden	 net	 waren	 betegeld.	 In	 de	 aanbouw	 was	 ook	 nog	 een	 kleine	 voorraadkelder	met	
langs	de	plint	goedkope	 tegels.	Opvallend	 is	dat	enkele	 funderingen	van	binnenmuren	van	
de	afgebroken	herberg	zijn	hergebruikt	 in	het	nieuwe	pand.	Achter	de	 rijke	 façade	van	de	
voorgevel kende het pand een beduidend minder rijke inpandige uitvoering.
Rond	 1800	 zijn	 beide	 panden	 in	 gebruik	 genomen	 als	 kaaspakhuizen.	 De	 kelders	 werden	
dichtgestort,	betegelde	schouwen	verwijderd	en	binnenmuren	afgebroken.	Deze	functie	blecven	
de panden tot in de 20ste	eeuw	behouden.	Het	verzuim	om	bij	de	bouw	een	goede	fundering	
voor	de	zware	panden	te	maken,	vooral	voor	Nieuwendam	19	die	aan	de	oostzijde	aan	de	
Hullemanssteeg	grensde	en	dus	geen	steun	had	van	een	buurpand,	betekende	uiteindelijk	de	
ondergang	van	de	panden.	Ze	waren	dusdanig	verzakt	dat	in	1942	sloop	de	enige	optie	was.	
Herbouw	is	er	nooit	meer	van	gekomen	en	de	percelen	zijn	tot	op	de	dag	van	vandaag	braak	
blijven liggen.

Nawoord
Hoewel	 op	 de	 percelen	 Nieuwendam	 19	 en	 20	 een	 archeologische	 opgraving	 heeft	
plaatsgevonden,	betekent	dit	niet	dat	percelen	daarmee	vrij	van	archeologie	zijn.	In	de	eerste	
plaats	 is	 de	 opgraving	 afgestemd	 op	 het	 bouwcontour	 zoals	 die	 er	 in	 2019	was,	maar	 de	
nieuwbouw	 is	 vooralsnog	 niet	 volgens	 dit	 plan	 uitgevoerd.	Wijzigingen	 in	 de	 bouwcontour	
betekenen	 dus	 ook	 dat	 mogelijk	 aanvullend	 archeologisch	 onderzoek	 noodzakelijk	 is.	 Ten	
tweede	is	bij	het	deel	van	het	terrein	dat	is	gesaneerd	(het	achterterrein)	uitsluitend	het	eerste	
vlak	gedocumenteerd.	Hieronder	bevinden	zich	zeker	waardevolle	archeologische	resten,	onder	
andere	van	de	bebouwing	die	aan	de	Hullemanssteeg	en	de	Paradijssteeg	hebben	gestaan.	In	
de	derde	plaats	was	het	tijdens	de	uitvoering	van	de	opgraving	noodzakelijk	om	een	veilige	
afstand	van	de	belendende	bebouwing	aan	zowel	de	oostzijde	als	de	westzijde	aan	te	houden.	
Dat	betekent	dat	op	beide	percelen	de	resten	van	de	bebouwing	uit	de	14de tot en met de 16de 
eeuw	slechts	ten	dele	zijn	onderzocht.	Hoe	dieper	de	resten	in	de	bodem	liggen,	hoe	minder	
hiervan	kon	worden	blootgelegd.	 Indien	bij	een	nieuwbouwplan	alsnog	gekozen	wordt	voor	
een	onderkeldering	betekent	dit	dat	ook	op	dit	deel	van	het	terrein	waardevolle	archeologische	
resten	naar	boven	zullen	komen.	
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Bijlage 7   Fase 4.2 (1550-1610)
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Bijlage 8   Fase 5 (1610-1660)
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Bijlage 9   Fase 6 (1660-1800)
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Bijlage 10   Fase 7 (1800-1913)
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