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Een nieuwe wijk uit de Gouden Eeuw
De opgraving van woonhuizen, pakhuizen en het kantoor 
van de WIC tussen Paktuinen en Nieuwe Haven
Dieuwertje Duijn en Christiaan Schrickx
Archeologie West-Friesland

Inleiding
In Steevast 2014 is kort verslag gedaan van de grote opgraving die in de 
zomer van 2013 heeft plaatsgevonden aan de Paktuinen. Sinds de afbraak 
van de bekende Papierwarenfabriek Van der Spruijt in 2006 lag hier een 
groot terrein braak. Op dit terrein is door Scholtens Groep nieuwbouw gere-
aliseerd en voorafgaand hieraan is binnen de nieuwbouwcontour opgegraven. 
In 2014 konden slechts de eerste resultaten worden weergegeven omdat de 
uitwerking van de sporen en vondsten nog moest beginnen. Inmiddels zijn 
alle aangetroffen voorwerpen geplakt, geconserveerd en beschreven en is het 
archeologische rapport in de maak.
Voor het archeologisch verhaal van de Gouden Eeuw van Enkhuizen is de 
opgraving van groot belang: vijftien woon- en pakhuizen uit de periode rond 
1600 en het complex van de West-Indische Compagnie zijn onderzocht (afb. 
1 en 2). In dit artikel worden de voornaamste resultaten onder de aandacht 
gebracht.
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Stadsmuur en vestinggracht
Tot het einde van de 16de eeuw lag het opgegraven gebied buiten de stad 
Enkhuizen. De zuidelijke grens van de stad lag in die tijd langs de Paktuinen. 
Hier was een bakstenen stadsmuur met enkele verdedigingstorens gebouwd. 
Ten zuiden van de muur, dus ook binnen het onderzochte areaal, bevond zich 
een brede vestinggracht. Tijdens het archeologisch onderzoek is de gedempte 
gracht teruggevonden en kon worden vastgesteld dat deze ruim 20 meter 
breed was. Van de stadsmuur zijn geen resten gevonden; deze bevinden zich 
iets meer naar het noorden onder de straat. 
Ten zuiden van de vestinggracht begon de polder: een uitgestrekt veen-
weidegebied met veel water. Bij de opgraving is een pakket veen van ongeveer 
1 meter dik in de ondergrond aangetroffen, dat toen aan het oppervlakte lag. 
Oorspronkelijk zal dit pakket nog veel dikker zijn geweest, want door de 
druk van later opgebrachte grond is het veen sterk in elkaar gedrukt.

Grootschalige ophoging
In de 16de eeuw ging het Enkhuizen economisch zeer voor de wind, waar-
door groeiende behoefte was aan ruimte voor woonhuizen, werkplaatsen en 
ligplaatsen voor schepen. In 1590 besloot het stadsbestuur daarom tot een 

2 De opgraving in volle gang, augustus 2013.
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aanzienlijke vergroting van de stad. In een tijdsbestek van ongeveer 15 jaar 
verdrievoudigde de omvang van de stad, werden nieuwe havens aangelegd en 
bouwde men een uitgebreid stelsel van wallen en bastions rond de landzijde 
van Enkhuizen.
Het uitgraven van de Nieuwe Haven vond direct bij de aanvang van de stads-
uitbreiding plaats, namelijk in 1590. Een deel van deze haven is aan het einde 
van de 19de eeuw gedempt, waarna hier het Snouck van Loosenpark verrees. 
De westzijde van de Nieuwe Haven bestaat nog en wordt nu de Buitenhaven 
genoemd. 
De grond (klei en veen) die bij het uitgra-
ven van de Nieuwe Haven vrijkwam, is op 
het terrein tussen de Paktuinen en haven 
gestort. Het maaiveld is hierbij met maar 
liefst 2 meter opgehoogd. Dit was nodig, 
want het lage polderland grensde nu aan 
een zeehaven waar sprake was van eb en 
vloed. Het gebied rond de haven mocht 
bij vloed natuurlijk niet overstromen en 
moest daarom hoger liggen dan het hoog-
ste waterpeil. Ook de vestinggracht werd 
dichtgegooid en de bakstenen stadsmuur is 
enkele jaren later afgebroken. 
Uit het dikke ophogingspakket komen 
slechts enkele vondsten. Bijzonder is een 
gouden Carolusgulden uit de periode 1546-1552, geslagen onder Karel V 
(afb. 3). Deze gouden munt was een kostbaar bezit en zal per ongeluk zijn 
verloren tijdens de graafwerkzaamheden. 

Uitzetten van de percelen
Na de ophoging van het maaiveld zijn op systematische wijze percelen uit-
gezet in de nieuwe stadswijk tussen de Paktuinen en Nieuwe Haven. Aan de 
hand van de archeologische gegevens kan de oorspronkelijke perceelsindeling 
worden gereconstrueerd. De percelen zijn haaks op de Nieuwe Haven geo-
riënteerd. De breedte van de meeste percelen bedraagt circa 6,8 m (circa 20 
voet), maar sommige percelen zijn ongeveer 1 meter breder. Langs de haven 
waren de erven circa 31 meter lang, de lengte van de percelen aan de Paktui-
nen wisselde doordat deze straat niet parallel loopt aan de Nieuwe Haven. 
De percelering langs het Waaigat is afwijkend: hier zijn kleinere percelen 
haaks op het Waaigat gecreëerd.
De percelen zijn uitgezet door middel van houten schuttingen. Bij de opgra-
ving zijn op diverse plaatsen resten van deze schuttingen teruggevonden in de 
vorm van palen met daarlangs planken.

3 Gouden Carolusgulden,  

geslagen onder Karel V tussen 

1546 en 1552. Diameter 23 mm. 
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  4 Reconstructie van de bebouwing binnen het onderzochte gebied rond 1650. 

Bouwactiviteiten
Al in 1591 werden de nieuwe percelen door het stadsbestuur te koop aan-
geboden. Kort hierna zijn de eerste panden in de nieuwe stadswijk verrezen. 
Het duurde echter enkele decennia voordat alle percelen waren bebouwd en 
er sprake was van een gesloten gevelrij langs de Nieuwe Haven en de Pak-
tuinen. Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat vooral langs de Paktuinen 
de bouwactiviteiten traag op gang kwamen: veel percelen lagen eerst tiental-
len jaren braak voordat zij werden bebouwd. De percelen langs de Nieuwe 
Haven waren door hun gunstige ligging aan het water duidelijk meer in trek.
Het bouwjaar van de opgegraven gebouwen kan in veel gevallen vrij nauw-
keurig worden bepaald. Dit is vooral te danken aan de dateringen die door 
middel van jaarringonderzoek op hout, bijvoorbeeld afkomstig uit de funde-
ring van een huis, zijn verkregen. Door middel van dit onderzoek kan op het 
jaar nauwkeurig worden bepaald wanneer een boom is gekapt en dit kapjaar 
geeft vervolgens een goede indicatie voor de bouw van een pand. 
In totaal zijn bij de opgraving van 2013 twee percelen langs het Waaigat, 
twaalf percelen langs de Nieuwe Haven en vijf percelen langs de Paktuinen 
geheel of gedeeltelijk onderzocht (afb. 4). Op de meeste percelen, twaalf in 
totaal, zijn in de periode rond 1600 woonhuizen gebouwd. Langs de Nieuwe 
Haven stonden verder drie pakhuizen (perceel 6, 14 en 15) en op perceel 11 
bevonden zich twee werkplaatsen op enige afstand van de straat. Deze werk-
plaatsen hoorden bij het woonhuis op perceel 10. Ook op perceel 16, 17 en 
18 stonden aanvankelijk alleen enkele werkplaatsen.

Indeling van de percelen
De meeste panden zijn niet over de volle breedte van het perceel gebouwd.  
In plaats daarvan is ruimte overgehouden voor een steeg van ongeveer 1 
meter breed, zodat men vanaf de straat direct achter het huis kon komen.  
Bij diverse stegen is een verhardingslaag gevonden, die voorkwam dat de 
steeg een modderige bedoening werd. Soms was dit simpelweg een laag grind, 
maar bij een aantal stegen is meer aandacht besteed aan het loopvlak. Zo is 
bijvoorbeeld een keurig plaveisel van bakstenen in visgraatmotief gevonden. 
Langs de rand van deze steeg lag bovendien een bakstenen goot voor de 
afvoer van regenwater. Een andere steeg was verhard met veldkeitjes, afge-
wisseld met banden van rode bakstenen (afb. 5). 
Drie gebouwen zijn wel over de volledige breedte van het perceel gebouwd, 
namelijk twee pakhuizen (perceel 14 en 15, beide in 1639 door de WIC 
aangekocht) en één woonhuis (perceel 10). Dit woonhuis was van dezelfde 
eigenaar als het perceel daarnaast (perceel 11) en op dit buurperceel lag wel 
een steeg. 
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De lengte van de woonhuizen varieerde sterk. Aan het Waaigat zijn de resten 
van twee kleine, bijna vierkante huisjes opgegraven van 5,5 bij 5 meter. Langs 
de Nieuwe Haven wisselde de lengte van de woonhuizen van ongeveer 8 
meter tot minimaal 14,5 meter. Achter zeven huizen is een smalle aanbouw 
gevonden die in de meeste gevallen gelijktijdig met het woonhuis is opgetrok-
ken. Hier bevond zich waarschijnlijk de zomerkeuken, waar in de zomerperi-
ode de maaltijd werd gekookt. 
Het pakhuis op perceel 15 was verreweg het grootste pand langs de Nieuwe 
Haven. Het gebouw was 10 meter breed en over de volledige lengte van het 
perceel gebouwd, dus ongeveer 31 meter. 
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Bij perceel 7 en 10 is direct achter het woonhuis een plaatsje van bakstenen 
aangetroffen. In het eerste geval ging het om een kleine verharde zone rond 
een waterput. Bij perceel 10 was het verharde plaatsje groter en er liep een 
bakstenen goot langs (afb. 6). De goot kwam uit in een ingegraven tonnetje, 
waaruit het regenwater makkelijk kon worden weggeschept.
Ook op diverse andere percelen zijn waterputten, afvaltonnen, houten beer-
bakken en waterkelders (voor de opslag van regenwater) gevonden.  
In sommige structuren bleek door de bewoners van het bijbehorende woon-
huis afval te zijn gestort. Verderop wordt dieper ingegaan op deze vondsten.

Behalve de woon- en pakhuizen stonden op het terrein ook andere gebouwen, 
met name op het binnenterrein tussen de aan de straat gelegen bebouwing in. 
Waarschijnlijk gaat het in de meeste gevallen om werkplaatsen. Door het gro-
tendeels ontbreken van productieafval of sporen die specifiek op een bepaald 
ambacht wijzen, is het helaas niet mogelijk om te zeggen welke werkzaam-
heden hier plaatsvonden. Alleen op perceel 11 is in een houten afvalbak 
een hoeveelheid afval van een houtbewerker gevonden. Welke producten 
hij precies maakte, is echter niet helemaal duidelijk. Te denken valt aan een 
blokmaker, die scheepsblokken en andere kleine houten onderdelen voor een 
schip maakte. Daarnaast is op perceel 17 een laag met veel houtsnippers, 
brokken hars en ijzeren spijkers aangetroffen, die mogelijk als werkvloer van 
een scheepsbouwer fungeerde. Deze maakte in dat geval kleine boten, want 
hij had geen scheepshelling aan een water.

Fundering van de gebouwen
De huizen en pakhuizen waren op verschillende manieren gefundeerd. Alge-
meen gezien kan worden gezegd dat de funderingen solide waren uitgevoerd, 
zeker in vergelijking met sommige huizen die elders in Enkhuizen zijn opge-
graven. Het feit dat aan de funderingen de nodige tijd en geld is besteed, wijst 
erop dat we van doen hebben met relatief dure (en dus grote) panden die 
werden bewoond door de rijkere bovenlaag van de stad. 

De meest eenvoudige wijze van funderen is om de bakstenen gevels simpel-
weg op de grond te plaatsen, oftewel een fundering op staal. Deze funderings-
wijze is bij slechts één huis aangetroffen. Bij twee woonhuizen waren liggende 
stukken hout haaks onder de gevels gelegd. In beide gevallen was hierbij 
onder meer gebruik gemaakt van sloophout van oude schepen, waaronder 
balken van een dekluik, huidplanken en scheepsroeren (afb. 7). 

Bij alle andere gebouwen waren de gevels gefundeerd op houten palen. De 
afmeting en vorm van het hout, evenals de houtsoort, wisselde en vaak was 
een combinatie van verschillende soorten palen onder één pand toegepast. 
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De meeste palen waren tussen 
de 1,5 en 4 meter lang en van 
eikenhout, grenenhout (hout 
van de grove den) of vurenhout 
(hout van de fijn spar).
Bij het merendeel van de gebou-
wen stond de bakstenen gevel 
direct op de palen, dus zonder 
een plank of balk daartus-
sen. Dit kon voor problemen 
zorgen, zoals zichtbaar was in 
een zij gevel van het pakhuis op 
perceel 6: de bakstenen gevel is 
als het ware over de palen heen 
gezakt en had daardoor een gol-
vend uiterlijk gekregen (afb. 8). 
Twee huizen waren wel voor-
zien van een dikke plank tussen 
de palen en de gevel. Bij het 
huis op perceel 7 was hiervoor 
onder meer gebruik gemaakt 
van twee grote scheepsroeren. 
Het grootste roer was 6,8 meter 
lang en is afkomstig van een 
groot schip van ongeveer 30 
meter lang, bijvoorbeeld een 
pinas of een fluitschip (afb. 9).
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haaks onder de bakstenen muur. Een deel van 

het funderingshout is hergebruikt scheepshout.
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Indeling van de woonhuizen
Bij de meeste huizen zijn relatief 
weinig overblijfselen gevonden van 
de structuren binnen het pand, bij-
voorbeeld een haardplaats, vloer of 
funderingen van binnenmuren. Dit 
komt doordat bij de afbraak van de 
huizen zeer grondig is gesloopt, ook 
onder het maaiveld. De onderkan-
ten van kelders zijn hierbij meestal 
wel in de grond blijven zitten. In 
veel huizen is dan ook een kelder 
teruggevonden, helaas meestal 
zonder plavuizen vloer. Soms was 
nog een schepputje aanwezig: een 
ingegraven emmer of tonnetje 
waarin het drangwater zich verza-
melde. Vanuit de schepput kon dit 
water gemakkelijk worden wegge-
schept. De muren van alle kelders 
waren simpelweg op de kale grond 
gebouwd, met uitzondering van de 
kelder van het woonhuis op perceel 
5: hier was juist opvallend veel tijd 
en moeite besteed aan de fundering. 
De muren stonden namelijk op 
balken met daaronder palen, waar-

bij alle houten elementen met keurige houtverbindingen aan elkaar waren 
verbonden. Helaas voor de bewoner heeft de stevige constructie weinig effect 
gehad, want de kelder was aan één kant sterk verzakt.

Bij drie huizen is juist wel zeer veel van de binnenindeling van het huis aange-
troffen. Deze panden, gelegen op perceel 7, 10 en 12, waren voorzien van een 
souterrain, oftewel een half verdiepte kelderruimte onder het hele huis. Het 
zijn de oudste huizen van het opgegraven terrein: alle drie dateren van vóór 
1595. Waarschijnlijk is dit geen toeval. Het lijkt er namelijk sterk op dat de 
keuze voor een souterrain een verkeerde beslissing was van de eerste bou-
wers langs de Nieuwe Haven. Het gebied tussen de Oude en Nieuwe Haven 
was veel natter dan zij hadden voorzien en in de souterrains kampte men 
daardoor met wateroverlast. De personen die in de periode na 1595 hun huis 
bouwden, hebben van de fout van hun buren geleerd en waren zo wijs om 
geen verdiepte ruimte onder hun pand te maken. 

9 Een scheepsroer van 6,8 meter lang, 

hergebruikt in de fundering van het huis op 

perceel 7.
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In de souterrains van de drie huizen waren veel sporen terug te vinden die 
wijzen op wateroverlast, bijvoorbeeld uitgebreide gotenstelsels en schepput-
ten. Daarnaast poogde men om door middel van een ophoging van de vloer 
het vochtprobleem de kop in te drukken, zodat in de souterrains meerdere 
plavuizen vloeren boven elkaar zijn gevonden. In een aantal gevallen is het 
loopniveau in één keer met maar liefst 50 of 60 cm verhoogd! 

Aan de hand van de sporen die in de souterrains zijn gevonden, kan de 
indeling van deze ruimtes tot in detail worden gereconstrueerd. Naast de 
genoemde plavuizen vloeren en goten zijn bijvoorbeeld haardplaatsen met 
stookvloeren en asputten, funderingen van bedstedes en binnenmuren en zelfs 
houten deurposten en een trap aangetroffen (afb. 10 en 11). Zeer bijzonder 
was de goed bewaarde haardplaats van het woonhuis op perceel 12. Op de 
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plavuizen vloer naast de haard lag 
een vuurstolp in stukken (afb. 12). 
Een vuurstolp werd ’s nachts over 
het smeulende haardvuur gezet om 
het wegspringen van vonken te 
voorkomen en hoort dus echt bij de 
haardplaats. 
In het souterrain bevonden zich 
overigens niet de belangrijkste 
vertrekken van het huis: de onderste 
verdieping was het domein van het 
personeel. Hier werd gekookt, waren 
voorraadkamers aanwezig en sliepen 
de dienstmeiden in bedstedes. 

Afval van de bewoners
Twee percelen aan de Paktuinen 
(perceel 18 en 19) lagen vanaf de uit-
gave van de percelen in 1591 lange 
tijd braak. Gedurende die tijd zijn 
deze percelen gebruikt als dump-
plaats van haardas en afval.  
De meeste vondsten dateren tussen 

1610 en 1630. De hoeveelheid vondstmateriaal uit de diverse aslagen en 
askuilen is dusdanig groot dat het afval afkomstig moet zijn van diverse huis-
houdens. Aannemelijk is dat het materiaal niet van ver is aangevoerd, maar 
afkomstig is van de bewoners in de directe omgeving. De vondsten geven 
daarom een beeld van de keramiek en het glaswerk door de bewoners van de 
wijk tussen de Paktuinen Nieuwe Haven gebruikt.
Het merendeel van de objecten is in Enkhuizen gemaakt. Hiertoe behoren de 
talloze gewone gebruiksvoorwerpen, zoals kookpotten, kannen en koppen 
van roodbakkend of witbakkend aardewerk. Een enkel object is fraai versierd, 
zoals een vuurstolp met daarop de stedemaagd met het wapen van Enkhuizen. 
Ook enkele borden en kommen van zogenoemd Werra-aardewerk, dat zich 
kenmerkt door beschildering in kleislib, zijn Enkhuizer productie. Hetzelfde 
geldt voor beschilderde majolicaborden en eenvoudige tabakspijpen. 
Naast deze lokale producten zijn veel geïmporteerde stukken aanwezig, 
vooral uit Italië. Enkhuizer schippers voeren vanaf 1590 met regelmaat op 
Italiaanse havens en namen fraaie keramiek mee naar huis. Twee Italiaanse 
borden uit de aslaag zijn uitzonderlijk als bodemvondst. Het eerste bord is 
beschilderd met een realistische voorstelling met een man en een vrouw die 
elkaar een kus geven met op de achtergrond twee mannen en twee vrouwen 

12 Deze vuurstolp lag in stukken naast de 

haardplaats van het huis op perceel 12. 
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en een hond (afb. 13). Aannemelijk is dat het bord een huwelijksgeschenk is 
geweest. Het tweede bord is beschilderd in een stijl die in Italië als ‘a raf-
faellesca’ wordt aangeduid. Deze stijl is genoemd naar de schilder Rafaël 
(1483-1520), die in het Vaticaan schilderingen naar Romeins voorbeeld heeft 
gemaakt. Kenmerkend is de toepassing van allerlei fantasiewezens.  
Op het bord uit Enkhuizen zien we centraal een wapenschild met daarboven 
een gekroonde leeuw als helmteken (afb. 14). Rondom het wapen cirkelen 
wezens die half mens en half dier zijn. Het vlak tussen deze wezens is opge-
vuld met slakken en mieren. 
Bij de opgraving is nog een compleet bord gevonden, dat tot dezelfde stijl-
groep wordt gerekend (afb. 15). Op dit bord staat centraal een portret en 
zijn verder allerlei fantasiewezens en vogels geschilderd. De herkomst van dit 
bord is echter vooralsnog onzeker. Het glazuur is van mindere kwaliteit dan 
doorgaans het geval bij de Italiaanse stukken. Mogelijk is het een Nederlandse 
kopie van een Italiaans bord, bijvoorbeeld uit het atelier van Verstraeten in 
Haarlem. Het bord is tussen 1720 en 1740 weggegooid als antiek voorwerp.

West-Indische Compagnie
Al rond 1600 bestonden er plannen voor de oprichting van een nieuwe 
handelscompagnie georiënteerd op Noord- en Zuid-Amerika. Toch duurde 
het nog jaren voordat er voldoende steun voor de oprichting van een nieuwe 
compagnie was. Dit kwam onder meer omdat de verdeling van de zoutvaart 
een twistpunt vormde. Op 3 juni 1621 werd de oprichting van de West- 
Indische Compagnie een feit. De organisatie kreeg een octrooi van 24 jaar 
op de handel op West-Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Het bestuur werd 

14 Een bord uit Italië met wapenschild, 

fantasiewezens, mieren en slakken,  

15751625. Diameter 22,5 cm.

13 Een bord uit Italië met voorstelling 

van een man en vrouw die elkaar een kus 

geven, 16001625. Diameter 32,5 cm.



verdeeld over vijf kamers, waaron-
der een kamer van West-Friesland 
en het Noorderkwartier met zetels 
in Hoorn en Enkhuizen.
Vanaf de oprichting heeft Enk-
huizen een vergaderplaats voor 
de WIC gehad. In 1624 vernemen 
we in de bronnen dat het huis van 
ene Jan Wijekens door de WIC 
zal worden gebruikt en geschikt 
gemaakt voor vergaderingen. Het 
is onbekend waar dit huis stond. 
Uit het verpondingsregister (soort 
belasting) van 1630 blijkt dat de 
WIC drie panden gebruikte. De 
WIC huurde een pand van Pieter 
Dircxsz. en een pand van Pieter 

Olfertsz., beide aan de Zuider haven (Nieuwe Haven). Het eerste is te vereen-
zelvigen met het grote pakhuis op perceel 15. Het tweede was vermoedelijk 
ook een pakhuis en is waarschijnlijk het pand op perceel 6. Het derde pand 
wordt omschreven als ‘het huijs vanden West Indische Comp(agni)e met zijn 
aencleves’ en was vermoedelijk het kantoor. Het lijkt erop dat ook deze aan 
de Nieuwe Haven stond, maar dan buiten het opgravingsareaal. 
In 1639 kocht de WIC van Cornelis Sweersz. een ‘pakhuijs met het huijs daer 
ten westen aen staende (...)’ aan de noordzijde van de Nieuwe Haven voor 
het grote bedrag van 8250 gulden. Het betreft de aankoop van de pakhuizen 
op perceel 14 en 15. Van een koop van erven aan de Paktuinen is geen akte 
bewaard gebleven. Toch moeten deze omstreeks dezelfde tijd zijn aangekocht, 
want Sebastiaan Centen (ca. 1691-1756) meldt in zijn aantekeningen op de 
kroniek van Brandt dat de WIC in 1639 het Westindische Huis liet bouwen. 
Dit pand was volgens hem een ‘breed aanzienlyk gebouw’. Toch vestigde de 
WIC zich waarschijnlijk al enkele jaren eerder aan de Paktuinen. Reeds in 
1633 wordt ene Jan Hindricksz. genoemd als ‘wonende bij het Westeindise 
huijs’ en in 1635 ene Albart Douwesz. ‘bij het westent huys’. Uit andere bron-
nen blijkt dat beide personen aan de Paktuinen woonden. Waarschijnlijk zijn 
de bouwwerkzaamheden dus al vóór 1639 gestart.

Bij de opgraving zijn de funderingen van een deel van het kantoor van de 
WIC teruggevonden. Het kantoor bestond uit een bouwdeel langs de Pak-
tuinen met haaks daarop twee vleugels aan weerszijden van een binnenplaats. 
De oostvleugel viel buiten het opgravingsterrein. Van het gebouw langs de 
Paktuinen en de westvleugel zijn uitsluitend funderingspalen aangetroffen. 
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15 Een bord met portret en fantasie

wezens, 15751625. Diameter 29,5 cm. 



64

Als palen waren de stammetjes van de fijnspar gebruikt, met een lengte van 
meer dan 5 meter en een diameter van circa 10 cm (afb. 16). Deze lange en 
dunne palen in een fundering worden slieten genoemd. Muurwerk en vloe-
ren zijn bij afbraak van het kantoor volledig verwijderd. Hierdoor valt de 
binnenindeling van de bouwdelen niet meer te achterhalen. 
Het gebouw langs de Paktuinen besloeg de breedte van drie percelen (perceel 
16, 17 en 18). Dat houdt in dat dit gebouw 22 meter lang was; de breedte 
was 8,4 meter. De westvleugel had een lengte van 18,5 meter en een breedte 
van 4,2 meter. Via de binnenplaats, die deels bestraat was met keien, kwam 
men bij de pakhuizen aan de Nieuwe Haven. Aan de zuidzijde van de binnen-
plaats maakte men eind 17de eeuw een beerkelder en in de 18de eeuw ook een 
regenwaterbak.

In 1792 werd de WIC opgeheven, waarna de gebouwen nieuwe functies 
kregen. Sinds 1802 diende het voormalige kantoor aan de Paktuinen een tijd 
lang voor de huisvesting van koloniale troepen. In 1819 kocht Enkhuizen het 
gebouw van de Staten van Holland en verhuurde deze vervolgens vanaf 1820 
als pakhuis voor graan. In de westvleugel was een woonhuis gevestigd.  
In 1826 stond het gebouw leeg en werd besloten het te verkopen voor sloop.

Afbraak en de periode daarna
In de 18de eeuw begon een periode van afbraak. Het precieze moment van 
sloop is bij veel huizen onzeker. Bij het huis op perceel 13 is een waterput 
gevonden die omstreeks 1775 is dichtgegooid met afbraakpuin, vensterglas 
en afval. Mogelijk hangt dit samen met de sloop van het huis.  
Tussen het afval bevinden zich onder andere twee tinnen borden, een glazen 

16 Een deel van de 

slietenfundering 

van het kantoor 

van de WIC.
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wijnfles, een houten borstel en diverse borden, kopjes en schotels van Neder-
landse faience, Engels industrieel aardewerk en Chinees porselein (afb. 17).
Een waterkelder op perceel 4 is rond 1800 dichtgegooid. Uit de vulling 
komen enkele bijzondere vondsten, waaronder een benen koker met spoel 
voor klosjes garen (afb. 18), een complete steengoedkruik, een theepot van 
Chinees steengoed en enkele kaurischelpjes (afb. 19). Verder zijn munten, 
knopen, twee luizenkammen en diverse andere gebruiksvoorwerpen in de 
kelder gevonden. De kaurischelpjes werden door de VOC op de Hollandse 
markt gebracht en vervolgens door de WIC in grote hoeveelheden gebruikt 
om in Afrika slaven mee te kopen. Ze vormen de tastbare overblijfselen van 
de WIC in deze wijk. De vondsten zijn duidelijk afkomstig van iemand uit de 
hogere sociale lagen van Enkhuizen.

Op de oudste kadastrale kaart van Enkhuizen uit 1823 is te zien dat een 
kaalslag heeft plaatsgevonden. Vrijwel alle gebouwen zijn verdwenen, met 
uitzondering van één huis met schuur aan de Nieuwe Haven (perceel 10), het 

17 Enkele vondsten uit de waterput die omstreeks 1775 is dichtgegooid.  

Bovenste rij: een bord van Delfts blauwe faience, een tinnen bord en een gekramde 

porseleinen schotel uit China.  

Onderste rij: een pot van steengoed uit Duitsland, een porseleinen schotel uit China,  

een kom met twee oren van steengoed en een steelpan van roodbakkend aardewerk.
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grote pakhuis (perceel 15) en een 
huis aan de Paktuinen (perceel 20).  
Het kantoor van de WIC staat op 
deze kaart nog wel getekend, maar 
zou in 1828 alsnog worden afgebro-
ken.
Het grote pakhuis ontkwam aan de 
sloophamer en kreeg diverse nieuwe 
functies. In de 19de eeuw fungeerde 
het gebouw een tijd lang als kaas-
pakhuis en vervolgens als ansjovis-
zouterij. In 1929 kwam het pand 
in handen van Papierwarenfabriek 
Van der Spruijt, die zich in 1906 
aan de Paktuinen had gevestigd. Het 
karakter van de wijk was toen sterk 
veranderd ten opzichte van een eeuw 
eerder. De Nieuwe Haven was voor 
het grootste deel gedempt en hier 
was in 1897 het Snouck van Loosen-
park met arbeiderswoningen aan-
gelegd. Het pakhuis is uiteindelijk 
in 1972 afgebroken, om jaren later 
herbouwd te worden aan de Wier-
dijk als onderdeel van het Zuider-
zeemuseum. Dit gebouw vormt nu 
het laatste overblijfsel van het grote 
complex van de WIC dat in de 17de 
en 18de eeuw tussen de Paktuinen en 
Nieuwe Haven heeft bestaan.

18 Benen koker met bijbehorende benen 

spoel voor vijf verschillende soorten 

draad, gevonden in een waterkelder. 

Lengte koker 10,7 cm.

19 Kaurischelpjes uit de waterkelder. 

Lengte 15 tot 20 mm.


