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‘Een pakhuijs, het zijn koornsolders’
Dieuwertje Duijn (Archeologie West-Friesland)

In 2012 en 2013 is het pakhuis Paktuinen 12 in opdracht van Stichting Stads-
herstel gerestaureerd en verbouwd tot drie appartementen. Het behoud van 
dit prachtige monument met unieke ligging aan de Oude Haven is hiermee 
verzekerd (afb. 1). Naar aanleiding van de werkzaamheden is bouwhisto-
risch, archeologisch en dendrochronologisch onderzoek verricht aan het 
pand. Tevens zijn de vroegere eigenaren van het pand achterhaald door 

middel van historisch 
onderzoek. Uit de 
verschillende onder-
zoeken is onder meer 
duidelijk geworden 
hoe oud het pakhuis 
is, wie het heeft laten 
bouwen en welke 
goederen oorspronke-
lijk in het pand lagen 
opgeslagen. 

De Paktuinen
Het gebied rond de 
Paktuinen heeft aan 
het einde van de 16de 
eeuw zijn huidige 
uiterlijk gekregen.  
In 1590 werd de 
Nieuwe Haven (nu 
het Snouck van 
Loosenpark) uit-
gegraven en in de 
jaren daarna verrees 
aan weerszijden 
van de Paktuinen 
een volledig nieuwe 
woonwijk met veel 
koopmanshuizen en 

1 Het pakhuis gezien vanaf de Oude Haven rond 1950. 

Fotoarchief Oud Enkhuizen.
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pakhuizen. Verder stond in ieder geval één haringpakkerij langs de straat.1 
Haring pakkerijen werden ook wel paktuinen genoemd. De huidige straat-
naam Paktuinen zal dus zijn afgeleid van de haringpakkerij(en) die hier in de 
17de eeuw stond(en).
Met name in de 18de en 19de eeuw zijn veel panden langs de Paktuinen 
gesloopt als gevolg van de economische neergang van de stad. Hierdoor was 
pakhuis Paktuinen 12 in 1830 nog slechts het enige gebouw ten noorden van 
de Paktuinen.2 Later in de 19de eeuw is aan weerszijden van het pakhuis een 
wandelplantsoen aangelegd, dat nog steeds grotendeels bestaat.

Indeling en constructie van het pakhuis
Oorspronkelijk was het pakhuis voorzien van een begane grond, twee ver-
diepingen en twee zolders. De vloeren van de eerste en tweede verdieping en 
onderste zolder werden gedragen door balklagen van ieder veertien grenen 
balken. Het pakhuis werd natuurlijk gebruikt voor de opslag van goederen 
en de vloeren moesten daarom een behoorlijk gewicht kunnen dragen. Om 
het draagvermogen van de balken te vergroten, lag haaks onder de balklagen 
over het midden van het pand een extra zware balk: de onderslag. Hieronder 
stonden stijlen, zogenaamde standvinken. In 1928 is het pakhuis verbouwd 

2 De derde balklaag met onderslag en standvinken voorafgaand aan de restauratie.
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3 Een van de kleine 

poeren in de originele 

bakstenen vloer van de 

begane grond. 

4 De inpandige water-

kelder met tongewelf en 

vierkante opening.
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zodat het dienst kon doen als garage. Bij deze verbouwing is de onderste 
balklaag met onderslag en standvinken, evenals de onderslag en standvinken 
van de tweede balklaag verwijderd. De originele houtconstructie van het pak-
huis is daarom alleen nog aanwezig bij de derde balklaag (afb. 2). In 1928 is 
tevens de vloer van de begane grond opgehoogd en is een grote garagedeur in 
de voorgevel gemaakt. 

In november 2012 is het pakhuis inpandig uitgegraven. Doordat hierbij 
archeologische resten tevoorschijn konden komen, is het graafwerk begeleid 
door Archeologie West-Friesland. 
Op ongeveer 50 cm onder de moderne betonvloer kwam zoals verwacht 
de originele vloer van de begane grond tevoorschijn. De vloer bestond uit 
hard gebakken gele bak stenen (boerengeeltjes) en was volledig zwart doordat 
de ruimte ooit is gebruikt voor de opslag van kolen. Over het midden van 
het pand was een rij kleine poeren in de vloer aanwezig, oftewel vierkante 
bakstenen fundamenten (afb. 3). Op de poeren stonden oorspronkelijk de 
standvinken die onder de onderslag van de eerste balklaag aanwezig waren. 
Één van de poeren is uitgegraven, deze bleek onder de bakstenen vloer nog 
50 cm diep te zijn. 
Bij het uitgraven kwam verder een grote waterkelder (ongeveer 2,5 bij  
1 meter) tegen de westgevel van het pand tevoorschijn (afb. 4). Waterkelders 
waren bedoeld voor de opslag van regenwater, wat onder meer werd gebruikt 
als drinkwater. Op de vierkante opening van de waterkelder stond oorspron-
kelijk waarschijnlijk een pomp. Nadat de kelder buiten gebruik was gesteld, 
is een molensteen met een diameter van 90 cm over de opening gelegd.  
De molensteen is te klein voor gebruik in een windmolen en daarom wordt 
vermoed dat het om de maalsteen van een rosmolen gaat, dus een molen die 
werd aangedreven door een paard. De molensteen is bij de restauratie voor 
de voordeur van een van de appartementen in het plaveisel gelegd (afb. 5).

Dendrochronologisch onderzoek
Bij de verbouwing zijn alle aanwezige originele houten elementen, dus 
balken, onderslag en standvinken, in het gebouw blijven zitten. Op enkele 
plekken zijn delen van houten elementen verwijderd, onder meer voor het 
maken van een trapgat. Uit de verwijderde delen zijn houtmonsters gezaagd 
ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek, oftewel jaarringonderzoek 
aan hout.3 Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald wanneer het 
hout is gekapt en waar het hout vandaan kwam.4 Het dendrochronologisch 
onderzoek was mogelijk dankzij een financiële bijdrage van Vereniging Oud 
Enkhuizen. 
In totaal zijn drie houtmonsters van de balklagen van het pakhuis onder-
zocht. Twee van de drie monsters konden worden gedateerd.5 De bomen 
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5 De molensteen die op de vierkante opening van de waterkelder lag. 

6 Een van de merken op de balken van het pakhuis.
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waaruit de balken zijn gemaakt, bleken te zijn gekapt eind 1734/begin 1735 
en eind 1736/begin 1737. Op basis van deze gegevens kan worden gesteld 
dat het pakhuis op zijn vroegst in de laatste maanden van het jaar 1736 is 
gebouwd. 

Het hout voor het pakhuis is geïmporteerd uit het zuiden van Noorwegen. 
Voordat de balken in het pakhuis werden geplaatst, hadden zij dus al een 
flinke reis achter de rug. Het hout is gekapt in de bergen van Noorwegen, 
vervolgens per rivier naar een handelsplaats aan zee gebracht en daarna per 
schip naar Enkhuizen vervoerd. Tijdens deze reis was het nodig om het hout 
te voorzien van informatie, bijvoorbeeld over de eigenaar van het bos of de 
handelaar die het hout had gekocht. Het hout werd daarom met een zoge-
naamd ritsmes voorzien van merken. Op de balken van het pakhuis zijn in 
totaal 23 van dit soort merken gezien (afb. 6).

De bouwer en vroegste eigenaren
Door Suus Messchaert-Heering is historisch onderzoek gedaan naar de 
eigenaren van het pakhuis door de eeuwen heen. Het onderzoek is gepubli-
ceerd in het recent verschenen boek over 40 jaar Stadsherstel in Enkhuizen.6 
Hieronder is het verhaal over de vroegste eigenaren aangevuld met nieuwe 
informatie.

De vroegste gegevens over de eigenaar van het perceel waarop het pakhuis 
staat, gaan terug tot vóór de bouw van het pakhuis. Vóór 1708 was het 
perceel, bestaande uit een woonhuis met erf, in bezit van Jacobus Walgringh. 
Walgringh liep achter met het betalen van de verponding, een belasting op 
onroerend goed, voor het perceel. Het gevolg was dat het perceel door de 
stad Enkhuizen in beslag werd genomen en op 28 december 1707 publieke-
lijk werd geveild. De nieuwe eigenaar was Casper Robbertz Oosterend, die 
het perceel voor slechts 40 gulden kocht. Waarschijnlijk stond het genoemde 
woonhuis direct ten noorden van de Paktuinen en lag het erf achter dit 
huis. Op dit erf is in opdracht van Casper het pakhuis gebouwd. Het woon-
huis langs de Paktuinen is op een zeker moment, in ieder geval vóór 1823, 
gesloopt. Hierdoor is nu een open ruimte aanwezig tussen het pakhuis en de 
straat. 

Casper Robbertz Oosterend (†1747) was koopman van beroep. Op 4 mei 
1689 trouwde hij met Antje Maas.7 Bij hun huwelijk was Antje al enkele 
maanden zwanger. In totaal kreeg het echtpaar vijf kinderen, waarvan alleen 
de eerste de kinderjaren niet overleefde. De vier andere kinderen waren Pieter, 
Eeltje, Barent en Aaltje. Het gezin woonde in ieder geval vanaf 1708 in een 
huis aan de Nieuwmarkt.8 Deze straatnaam bestaat tegenwoordig niet meer, 
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maar vroeger werd het deel van de Westerstraat tussen de Westerkerk en 
Oude Gracht zo genoemd. Het woonhuis van de familie Oosterend bevond 
zich op de hoek van de Westerstraat en Oude Gracht en bestaat nog steeds 
(nr 162, afb. 7). 

Zoon Pieter Oosterend (1690-1741) trouwde in 1716 met Grietje Sloot 
(†1735).9 Samen kregen zij vijf kinderen, maar alleen de jongste, Casper Oos-
terend de Jonge, overleefde zijn kinderjaren. Pieter was wittebroodbakker van 
beroep.10 Verder weten we van hem dat hij lid was van de diaconie van de 
Gereformeerde kerk van Enkhuizen.11 In 1731 sloot hij een contract af met 
zijn vader, waarin werd vastgesteld dat Pieter het huis aan de Westerstraat 
voor een periode van tien jaar zou huren. In het contract werd een specifieke 
bepaling opgenomen, namelijk dat Pieter het huis in 1730 en 1731 volledig 
mocht verbouwen naar eigen inzicht: ‘zal meugen doen maken alle zoodanige 
vertrecken, commoditeijten en uijtrigten, als hem zal goedt dunken’.12  
De bepaling is waarschijnlijk opgenomen zodat Pieter het huis kon ver-
bouwen tot bakkerij. Na het aflopen van het contract in 1741 kocht Pieter 

7 Links Westerstraat 162, het woonhuis en de bakkerij van de familie Oosterend.
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het huis met de bakkerij van zijn vader voor 1800 gulden.13 Enkele jaren 
daarvoor, in 1738, had hij al het pakhuis aan de Paktuinen van zijn vader 
gekocht. Pieter kocht het pakhuis samen met zijn zwager Douwe Andriesz 
voor 200 gulden. In de verkoopakte is sprake van een ‘pakhuijs het zijn 
koornsolders’, waaruit blijkt dat het pakhuis werd gebruikt voor de opslag 
van graan.14 Dit is de eerste historische bron waarin het pakhuis aan de  
Paktuinen voorkomt. 
Kort nadat hij de bakkerij had gekocht, werd Pieter ernstig ziek. Vanuit zijn 
ziekbed liet hij een testament opstellen, waarin hij zijn zoon Casper Ooste-
rend de Jonge als erfgenaam aanstelde en tevens bepaalde dat hij de bakkerij 
aan de Westerstraat moest voortzetten. Omdat de vrouw van Pieter niet meer 
in leven was, stelde hij voogden aan over zijn minderjarige zoon, waaronder 
zijn vader Casper Robbertsz en zijn zwager Douwe Andriesz.15 Pieter stierf 
kort na het opstellen van het testament en werd op 30 november 1741 begra-
ven. Het pakhuis aan de Paktuinen kwam via de erfenis in bezit van Casper 
Oosterend de Jonge.

Casper Oosterend de Jonge (1724-1793) was net als zijn vader wittebrood-
bakker.16 Hij trouwde in 1744 op twintigjarige leeftijd met Teetje Kous, maar 
twee later overleed zij al.17 In 1747, dus een jaar na haar dood, trouwde  
Casper opnieuw.18 Zijn tweede vrouw was Elisabeth Groen (†1775) en met 
haar kreeg hij twee kinderen: Pieter en Trijntje. Beide kinderen zijn waar-
schijnlijk jong gestorven. 
Over Casper is het nodige te vinden in de archieven van Enkhuizen.  
Zo weten we bijvoorbeeld dat hij een zestiende deel in meelmolen de Colhorn 
en het naastgelegen huis bezat.19 Deze standerdmolen stond in bastion Stad 
en Lande en is pas in 1926 gesloopt.20 Verder was Casper een van de reders 
van een smakschip genaamd Elisabeth Maria.21 Het schip werd waarschijn-
lijk gebruikt voor het importeren van graan vanuit Noord-Duitsland of het 
gebied rond de Oostzee en houdt daarmee, net als de meelmolen, verband 
met het beroep van Casper. Hij bezat tevens een zomerhuis met tuin in de 
Koningstraat.22 De naam Koningstraat bestaat niet meer, maar vermoedelijk 
wordt (een deel van) de huidige Venuslaan bedoeld.23 Net als zijn vader was 
Casper lid van de diaconie van de Gereformeerde kerk en vanaf 1774 was hij 
lid van de schutterij van Enkhuizen.24 
Casper was erfgenaam van zijn overleden eerste vrouw, die op haar beurt 
kort voor haar overlijden een erfenis van haar overleden moeder (Hiltje 
Bakker) had gekregen. Daarnaast was Casper erfgenaam van zijn opa Casper 
Robbertsz, die in 1747 overleed. Door deze erfenissen nam het vermogen van 
Casper in vrij korte tijd aanzienlijk toe: tussen 1746 en 1752 verkocht hij 
voor maar liefst 9400 gulden aan obligaties uit beide erfenissen.25 Om on be-
kende redenen gingen de zaken van Casper echter slecht. Hij had schulden bij 
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diverse personen, onder meer voor geleverd graan.26 De carrière van Casper 
bereikte een dieptepunt op het moment dat hij in 1778 failliet ging.  
Twee personen werden aangesteld om zijn roerende en onroerende goederen 
te verkopen en met het binnengekomen geld de schuldeisers te betalen.27 
Op 16 januari 1779 werden zowel de bakkerij aan de Westerstraat als het 
pakhuis aan de Paktuinen verkocht. De bakkerij ging voor 1730 gulden over 
naar Jan Pietersz Swart. Tot in de 20ste eeuw was het pand in gebruik als bak-
kerij.28 Het pakhuis werd voor 250 gulden verkocht aan Jan Dirksz Bakker.29

Hoe het Casper in zijn verdere leven is vergaan, is grotendeels onduidelijk. 
In april 1793 liet hij een testament opstellen waarin hij een zekere Baukje 
Harmes, de weduwe van Hendrik Stokken, als zijn erfgenaam benoemde. Zij 
woonde in het logement genaamd Deventer en Casper woonde bij haar in.30 
Enkele maanden later, op 25 juni 1793, stierf Casper op 69-jarige leeftijd en 
met hem eindigde de Enkhuizer tak van de familie Oosterend (afb. 8).

Latere eigenaren
In 1779 kocht zoals gezegd Jan Dirksz Bakker het pakhuis uit de failliete 
boedel van Casper Oosterend. Begin 1802 wisselde het pakhuis opnieuw van 

8 De begraafbrief van Casper Oosterend uit 1793. Collectie Westfries Archief.
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eigenaar: koopman Joseph Mozes Adolf kocht het pand. Nog hetzelfde jaar, 
in september 1802, deed hij het pakhuis alweer van de hand. Graanhandelaar 
en grutter Jacob Moll werd de nieuwe eigenaar. Jacob was eveneens eigenaar 
van de winkel ‘De Kamper Gortmolen’ in de Westerstraat (nr 85). Bij de 
winkel hoorde een grutterij, waar graan werd gepeld en gebroken tot grutten. 
Deze grutten werden vooral gebruikt voor het koken van pap.31 Jacob Moll 
droeg het pakhuis aan de Paktuinen, samen met de winkel en grutterij in de 
Westerstraat, in 1831 over aan zijn zoon Gosse Gorter Moll. Bij de grutterij 
hoorde zeer waarschijnlijk een rosmolen. Het is daarom goed mogelijk dat de 
kleine maalsteen die in het pakhuis is gevonden, afkomstig is uit de grutterij 
van de familie Moll.
In 1903 kocht ‘Sluis en Groot’s Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel’, nu 
onderdeel van Syngenta, het pakhuis.32 Zij gebruikten het pand voor de 
opslag en verwerking van zaad. Het pakhuis is in 1928 verkocht aan de 
familie Ruiter, die een expeditiebedrijf genaamd ‘De Pelikaan’ runde. In 2009 
kocht Stichting Stadsherstel het pakhuis.

Slot
De ouderdom van het pakhuis is altijd onbekend geweest. Aan de hand van 
het recente dendrochronologisch en historisch onderzoek is het nu mogelijk 
om de bouw van het pakhuis zeer nauwkeurig te dateren. Uit het jaarring-
onderzoek op balken uit het pakhuis blijkt dat het pand op zijn vroegst eind 
1736 is gebouwd. Het pakhuis duikt voor het eerst op in een transactie uit 
april 1738. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het pand tussen 
eind 1736 en begin 1738 is gebouwd. Het meest waarschijnlijk is dus dat het 
pakhuis uit 1737 dateert.
Het pakhuis is gebouwd in opdracht van Casper Robbertsz Oosterend, een 
Enkhuizer koopman. Hij verkocht het pand na de bouw aan zijn zoon en 
later was het in bezit van zijn kleinzoon. Uit de historische bronnen blijkt 
dat het pand is gebouwd als graanpakhuis. Deze functie heeft het gebouw 
tot het begin van de 20ste eeuw behouden. In 1928 werd het pand in gebruik 
genomen als garage en bedrijfspand en verloor het definitief haar functie als 
pakhuis.
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