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Het Paradijs aan de  
Nieuwendam 
Een herberg en koopmanshuizen aan  
de oudste haven van Hoorn



Een Middeleeuws dijkje 
 
Het stadsdeel waar de Nieuwendam 
deel van uitmaakt, ligt buiten de 
Westfriese Omringdijk. Deze dijk 
loopt dwars door Hoorn heen via 
het Grote Oost, de Roode Steen en 
het West. Rond 1200 lag de oudste 
dijk een stuk meer zeewaarts en 
was sprake van één groot ontgon-
nen veengebied. In 1275 lag de zee-
dijk op de huidige plek want we 
weten dankzij opgravingen dat de 
oudste bebouwing rondom de 
Roode Steen uit die tijd dateert. 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 aanduiding van dam 
in de straatnaam verwijst hier niet 
naar een dam als waterkering, maar 
naar een wal of verhoogd voetpad. 
Volgens de Hoornse kroniek-
schrijver Velius (1572-1630) konden 
schepen dankzij deze dam hun goe-
deren goed lossen.  
 
Buitendijkse huizen 
 
Meestal werd buitendijks niet ge-
woond, maar in Hoorn was de bui-
tendijkse haven een zeer aan- 
trekkelijke vestigingsplek voor  
kooplieden en ambachtslui die af-
hankelijk waren van de aan- en af-
voer van goederen over water. 
Aannemelijk is dan ook dat snel na   
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In september 2019 vond op een bijzondere plek in Hoorn een opgraving plaats, namelijk ter 
plekke van het gat in de bebouwing aan de Nieuwendam. De meeste inwoners van de stad kun-
nen zich niet anders herinneren dan dat hier midden in de binnenstad een terrein braak ligt. 
Tot 1942 stonden hier twee markante 17de-eeuwse pakhuizen: De Zeevaart (nr. 20) en De  
Dolphijn (nr. 19). Deze panden waren volgens de jaartallen in de gevelstenen gebouwd in 1610 
en 1660. Bouwvalligheid van beide monumentale gebouwen maakte sloop in de oorlogsjaren 
noodzakelijk. Herbouw is er daarna nooit meer van gekomen. Dankzij nieuwbouwplannen kon-
den de archeologen op deze bijzondere plek onderzoek doen.

Kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560 met 
binnen de gele cirkel de opgravingslocatie aan de 
Nieuwendam. Op perceel Nieuwendam 20 stond in 
deze tijd herberg Het Paradijs.

1341 de eerste huizen op de Nieu-
wendam werden gebouwd. De per-
celen werden loodrecht op dit dijkje 
uitgezet en volgden niet meer de 
oude ontginningsrichting. Nieuwen-
dam 19 en 20 zijn twee van deze 
laatmiddeleeuwse percelen. De situa-
tie veranderde na de grote storm- 
vloed van 1375 drastisch. Veel ont-
gonnen land werd noodgedwongen 

aan de zee prijsgegeven en de zee-
dijk werd een stuk landinwaarts ver-
legd. Deze nieuwe dijk heet nu de 
Westerdijk. De huidige Italiaanse 
Zeedijk, die toen nog eenvoudig 
Zeedijk of Westerdijk werd ge-
noemd, maakte hier onderdeel van 
uit. Hierop sloot vervolgens de Nieu-
wendam in een bocht aan. De drei-
ging van het zeewater was voor de 

Opgraving van een bakstenen haardplaats op perceel Nieuwendam 19, 
1450-1500. Op de achtergrond de zijmuur van De Zeevaart uit 1610.
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bewoners van de Nieuwendam in-
eens een stuk groter geworden. Bij 
de opgraving zijn meerdere dikke 
lagen met veen en klei vastgesteld, 
die eind 14de eeuw zijn opgeworpen 
om droge voeten te houden. 
Het oudst aantoonbare huis stond 
op perceel Nieuwendam 19 en was 
een vrij klein houten huis met cen-
trale haardplaats. De datering ligt 
rond 1400. In de reconstructie is 
uitgegaan van een huis van 10 
meter lang en 4,5 meter breed. In de 
eerste helft van de 15de eeuw stond 
hier een houten huis met een lengte 
van ongeveer 16 meter. Dit huis had 
een vrij groot voorhuis met daarach-
ter een gang en binnenhaard. Het 
voorhuis was de kamer direct aan 
de straat, waar ambacht en handel 
plaatsvond. De binnenhaard was de 
verwarmde woonkamer met haard-
plaats. 
Op perceel Nieuwendam 20 ver-
scheen rond 1400 een lang houten 
huis waarvan de stijlen op een bak-
stenen fundering waren geplaatst.  
Het huis had een afmeting van on-
geveer 16 meter bij 4,2 meter. Het 
houten huis is meermaals ver-
bouwd. In de 15de eeuw zijn bakste-
nen poeren gemaakt. Uit de poeren 
valt af te leiden dat het huis acht 
gebinten (houten stijlen met balken) 
telde. Er zijn aanwijzingen dat het 
huis was verdeeld in drie vertrek-
ken, waarvan twee verwarmd wa-
ren. Waarschijnlijk was langs de 
twee achterste kamers een gang 
aanwezig. 
Uit deze fase dateert een aantal 
opvallende vondsten, zoals een 
complete timmermansbijl, meerdere 

Opgraving van de funderingen en haardplaats van het 15de-eeuwse huis 
op perceel Nieuwendam 20.

Bakstenen poeren op een bakstenen fundering, 15de eeuw. De houten 
palen daarachter horen bij De Dolphijn uit 1660.

Houtbijl gevonden tijdens de opgraving naast de bakstenen  
fundering van het huis.

Houtbijl met ijzeren blad en houten steel, 15de eeuw.
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metalen draagspelden en een pijp-
aarden beeld van de heilige Bar-
bara. Mogelijk is het huis als woon- 
huis van een vermogende inwoner 
van Hoorn gebouwd. 
 
Een ambachtswijk 
 
Perceel Nieuwendam 19 lag waar-
schijnlijk na afbraak van het houten 
huis enige tijd braak en werd ge-
bruikt door een pottenbakker om 
afval te storten. De vondsten laten 
zich ruwweg plaatsen tussen 1425 
en 1475. Vervolgens is rond 1500 
een bakstenen huis op een afstand 
van 16 meter van de rooilijn ge-
bouwd. Waarschijnlijk was het onbe-
bouwde erf aan de voorzijde in 
gebruik als een houttuin, een op-
slagplaats voor bouwhout. De eige-
naar was halverwege de 16de eeuw 
Barent Claisz Houtuynman. Achter 
het huis stonden meerdere kleine 
woningen, die bereikbaar waren via 
de steeg aan de oostzijde. 
Midden over het onbebouwde erf 
liep een pad dat verschillende ma- 
len is opgehoogd en versterkt met 
keien, bakstenen, planken en schelp- 
gruis. Aan de oostzijde bevonden 
zich opeenvolgende erfscheidingen 
met een bakstenen goot, waarin 
bakstenen uit een pottenbakkers-
oven waren hergebruikt. 
Buurperceel Nieuwendam 18 was  
zeer lang in bezit van de familie 

Draagspeld met Christus  
aan het kruis, 15de eeuw.  

Draagspeld met zon met gezicht, 
15de eeuw. 

Aardewerken beeldje van  
St. Barbara met Bijbel,  
zwaard en toren met daarin  
een miskelk met hostie, 1450-1500.

Pottebacker. De opeenvolgende pot-
tenbakkers komen in het archief 
voor als leveranciers van dakpan-
nen. Pieter Claesz Holler kocht dit 
perceel met huis in 1497 van de 
stad en begon de pottenbakkerij. 
Vervolgens was deze in bezit van 
zijn zoon Jan Pietersz Pottebacker, 
daarna van diens zoon Claes Jansz 
Pottebacker en tot slot van Egbert 
Claesz Pottebacker. Het pottenbak-
kersafval zal van deze pottenbakke-
rij afkomstig zijn.  
 
Herberg Het Paradijs 
 
Op perceel Nieuwendam 20 kreeg 
kreeg het houten huis een nieuwe 
bakstenen fundering. Het werd bo- 

Pottenbakkersafval, 15de eeuw. Het afval bestaat vooral uit scherven van 
bakpannen.

Insigne met een ridder, 15de eeuw. 
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vendien verlengd en inpandig van 
een bakstenen brandmuur met 
schoorsteen voorzien. Het oude 
houtskelet bracht men dus omhoog. 
Dit noemde men opvijzelen. De 
Nieuwendam was de wijk waar di-
verse producenten en handelaren in 
bouwmaterialen zoals dakpannen 
maar ook aannemers woonden. 
Nanning Holler, een zoon van de 
genoemde Pieter Claesz Holler, was 
aannemer en schafte in 1525 vier 
vijzels aan. Het woord vijzel komt 
van vijs en dat is een oude bena-
ming voor een schroef. Een vijzel is 
een hefwerktuig met een schroef. 
Men was in staat complete con-
structies van houten huizen op te 
vijzelen. 
Het huis 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. De opgraving heeft 
een zeldzaam gedetailleerd beeld 
van de indeling van deze herberg 
door de tijd heen opgeleverd. Het 
gebouw was in de 16de eeuw ver-
deeld in drie kamers met een brand-
muur tussen de achterste twee 
kamers. De voorste twee kamers 
waren van elkaar gescheiden met 
een houten wand. Het huis had 
waarschijnlijk een inpandige gang 
van ongeveer een meter breed. In de 
middelste kamer was een haard-
plaats tegen de brandmuur aanwe-
zig. De achterkamer was hoogst- 
waarschijnlijk in gebruik als keuken.  

De diverse verbouwingen van de herberg en de bouw van De Dolphijn in 
1660 hebben geleid tot een wirwar van muren in de bodem.

Plattegronden van herberg  
Het Paradijs tussen 1400 en 1550.

Verbouwingen van de herberg 
 
De herberg is in de 16de eeuw meer-
dere malen verbouwd, waarbij de 
indeling is gewijzigd. Bij de eerste 
verbouw werd het huis ingedeeld in 
vier kamers in plaats van drie ka-
mers. De brandmuur met schoors-
teen werd gesloopt en maakte plaats 
voor een nieuwe brandmuur met 
schoorsteen halverwege het ge-
bouw. Vervolgens werd ook deze 
brandmuur weer gesloopt en bouw- 
de men hierop een nieuwe muur. 

Plattegronden van herberg Het Paradijs 
tussen 1550 en 1660.



6 Archeologie in West-Friesland

Daarna kortte men het gebouw in 
en bouwde men een aanbouw er-
achter. Deze laatste verbouw kun-
nen we mogelijk in het jaar 1604 
plaatsen. In dat jaar was Egbert  
Claesz Pottebacker, tevens de eige-
naar van Nieuwendam 18, de nieu- 
we eigenaar van de herberg. Onder 
de nieuwe vloer is een duitje van 
West-Friesland uit 1604 aangetrof-
fen, die hier waarschijnlijk bewust 
is achtergelaten. 
Hierna werden de houten binnen-
wanden van bakstenen funderingen 
voorzien, is opgehoogd met geel 
zand en zijn nieuwe vloeren gelegd. 
Het lijkt 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 nog altijd het oude 
houtskelet had. 
Uit deze periode dateren vondsten 
die duidelijk van de herberg afkom-
stig zijn. In een afvalkuil zijn een 
fraai bord van veelkleurig majolica 
en een bord van zogenoemd Werra-
aardewerk met jaartal 1593 gevon-
den. Uit een afvallaag komen voor- 
werpen uit de vroege 17de eeuw. 
Vooral de scherven van diverse steen- 
goedkannen vallen op. Deze werden 
gebruikt om bier uit te drinken. 

Bord van veelkleurige majolica 
met centraal granaatappels en 
druiventros, 1575-1625.

Bord van Werra-aardewerk,  
gemaakt in Duitsland in de  
omgeving van de rivier de  
Werra in 1593. 

Bierkan van Westerwald steengoed 
van herberg Het Paradijs.

Interieur van de herberg 
 
Ons beeld van een herberg wordt 
sterk bepaald door de schilderijen 
met herberginterieurs. Deze schilde-
rijen geven echter een stereotiep 
beeld van boerenherbergen en duis-
tere kelderkroegen met dronken of 
vechtende bezoekers en prostituees. 
De voorstellingen vielen in de 
smaak bij de elite die de schilderij-
en aan de wand hing, want ze be-
vestigden hun eigen burgerlijke 
normen en waarden tegenover de 
losbandigheid van de afgebeelde 
personen. We krijgen geen goed 
beeld van hoe een stedelijke her-
berg er van binnen in werkelijkheid 
uitzag en hoe de bezoekers zich 
daar gedroegen. Veel herbergen 
waren in voormalige woonhuizen 
gevestigd en niet als herberg ge- 
bouwd. Vaak was een herberg niet 
veel meer dan een voorhuis, binnen-

haard, keuken, zolder of kelder en 
een paar bovenkamertjes. Het voor-
huis en de binnenhaard waren de 
openbare gelagkamers. Publieke 
ruimtes en privévertrekken liepen 
door elkaar. De keuken kon bijvoor-
beeld ook worden gebruikt als eet-
kamer voor gasten. 
Herberg Het Paradijs en ook Her-
berg de Wildeman die even verder-
op stond, werden in 1612 door het 
stadsbestuur gebruikt voor de huis-
vesting van de soldaten van stad-
houder Maurits. In de stadsrekening 
valt te lezen dat 66 ruiters en 16 
hellebaardiers verbleven in beide 
herbergen. Dit geeft aan dat de her-
berg geschikt was als slaapgelegen-
heid voor een aanzienlijk aantal 
man.
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Koopmanshuizen 
 
Het karakter van de Nieuwendam 
veranderde eind 16de eeuw snel. De 
houttuinen verplaatsten naar het 
nieuwe havengebied. In plaats van 
de kleine lijnbanen in dit stadsdeel 
verschenen grote lijnbanen buiten 
de stadswallen. Ook voor de potten-
bakkerijen was hier geen plek meer. 
Op Nieuwendam 19 verscheen in 
1610 een groot koopmanshuis, ge-
bouwd in opdracht van Barent 
Thijsz, die actief was als zeilmaker 
en koopman. De voorgevel 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 zijka-
mertje aanwezig en daar achter 
lagen twee kamers en een gang. De 
middelste kamer was de binnen-
haard. Het huis is waarschijnlijk er-
gens rond 1630 verbouwd waarbij 
een voorraadkelder is gemaakt. Deze 
kelder is in later tijd meermaals ver-
bouwd, waarbij ook nieuwe tegels 
zijn geplaatst. 

Een foto van de panden De Zeevaart uit 
1610 en De Dolphijn uit 1660 
voorafgaand aan de sloop in 1942.

Achter het huis bouwde men een 
aanbouw, een zomerkeuken, met 
schepentegels langs de plint. Het 
huis droeg in later tijd de naam De 
Zeevaart en had een gevelsteen met 
driemaster in de voorgevel. Sche-
pentegels pasten hier uiteraard 
goed bij. Tussen afbraakpuin in de 
kelder zijn ook veel tegels gevon-
den die afkomstig zijn van de 
schouw. Meest opvallend zijn diver-
se cupidotegels die rond 1660 date-

ren. In 1660 verscheen ook op perceel 
Nieuwendam 20 een nieuwkoop- 
manshuis: De Dolphijn. Dit was een 
kapitaal pand met fraaie gevel. Toch 
maakte men inpandig gebruik van 
oude funderingen van de herberg. 
In het voorhuis was een zijkamertje 
aanwezig en daarachter was de bin-
nenhaard en gang. In het huis was 
een grote voorraadkelder. Achter 
het huis stond ook een zomerkeu-
ken met een tweede kleine voorraad-

kelder. Weer daar achter stond nog 
een kleine aanbouw en op het erf 
was een waterkelder. De opdracht-
gever voor de bouw was Simon 
Hoogkarspel. 
 
Kaaspakhuizen 
 
Beide koopmanshuizen kwamen via 
verervingen en verkopen in handen 
van bekende regentenfamilies uit de 
stad. In 1800 waren de eigenaren 
Frederik Alewijn (1775-1817) en 
Margaretha Christina Opperdoes 
(1780-1844). Zij verkochten de hui-
zen en deze kwamen in handen van 
kaashandelaren. Vanaf 1817 was er 
weer één eigenaar van beide gebou-
wen, die nu dus in gebruik waren 
als kaaspakhuizen. Oudere inwo-
ners van Hoorn zullen zich de kaas-
lucht van de vele kaaspakhuizen in 
het havengebied nog goed herinne-
ren. Kelders werden dichtgegooid, 
aanbouwen afgebroken en binnen-
muren gesloopt zodat grote ruimtes 
voor de kaasstellingen ontstonden. 
Doordat in de 17de eeuw geen goede 
funderingen waren gemaakt, verzak-
ten de pakhuizen sterk en was uit-
eindelijk sloop noodzakelijk. 

Kelder in De Dolphijn 
met op de vloer gele 
en groene plavuizen. 
De muren en vloeren 
op de voorgrond zijn 
van herberg Het  
Paradijs en dateren 
uit de eerste helft  
van de 17de eeuw.
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Wandtegel van de schouw met 
Cupido met pijl en boog, 
1650-1670.

Wandtegel van de schouw met  
rokende Cupido, 1650-1670.


