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Een voorname wijk tussen  
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en de gebouwen van de West-Indische Compagnie  
aan de Paktuinen in Enkhuizen
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Economische voorspoed
Enkhuizen was omstreeks 1600 een stad 
in volle economische bloei. Schepen 
zeilden de havens uit op weg naar verre 
bestemmingen. In de stad lieten scheeps-
timmerlieden het ene na het andere schip 
van de helling rollen. Touwslagers maak-
ten de vele touwen die voor de tuigage 
van de schepen nodig waren. Zeilma-
kers, blokmakers en smeden werkten 
hard om alle benodigde zeilen, katrollen 
en nagels voor de schepen te vervaardi-
gen. Op de kades lagen stapels met hout 
uit Noorwegen, Zweden en het Oost-
zeegebied. Langs de Zuiderzeedijk kon 
men bergen met zout uit Portugal zien 
liggen. Het ruwe zout werd in een lange 
rij zoutketen geraffineerd. De scheeps-
ruimen vol met haringen, die de vissers 
vanuit de Noordzee de stad inbrachten, 
werden met het zout in vaten geconser-
veerd. Kuipers verdienden hun geld met 
het maken van de haringvaten. De hele 
Zuiderzeestad was op allerlei manieren 
bij de scheepvaart en visserij betrokken.
Voor een inwoner van Enkhuizen moe-
ten het verbazingwekkende tijden zijn 
geweest. Enkhuizen groeide in korte tijd 
uit tot een van de belangrijkste handels-

voegen. In 1590 werd daarom besloten 
tot een grootschalige uitbreiding. In korte 
tijd werden vier nieuwe havens, omvang-
rijke stadswijken en een omwalling met 
bastions uit de grond gestampt. 
Intussen voeren de Enkhuizer schepen 
naar steeds verdere bestemmingen. Rond 
1600 zeilden Enkhuizer schepen onder 
meer naar Spanje, Portugal, Italië, Afrika 
en China. Uit al deze verre bestemmin-
gen kwamen kostbare goederen mee 
naar de thuishaven, zoals wijn, olijfolie, 
specerijen en fraaie stoffen. Het zou niet 
lang duren voordat de schippers ook 
de weg naar Amerika wisten te vinden. 
Dit betekende de aanvang van groot-
schalige handel in goederen als suiker, 
tabak, ivoor en goud. De schaduwzijde 
mag echter niet worden verzwegen: Ne-
derland werd ook een wereldspeler in de 
handel in slaven.

De West-Indische Compagnie
De oprichting van de WIC (1621) had een 
lange aanloop, onder meer doordat Enk-
huizen en Hoorn zich verzetten tegen een 
monopolie van de WIC op de zoutvaart. 
Uiteindelijk werd in 1623 besloten deze 
winstgevende handel buiten het mo-

In de zomer van 2013 is een grootschalige opgraving uitgevoerd aan de Pak-
tuinen in Enkhuizen. Hierbij zijn het kantoor en de pakhuizen van de West-
Indische Compagnie onderzocht. Tevens zijn de resten van ongeveer vijftien 
woon- en pakhuizen opgegraven. Deze zijn tussen 1590 en 1610 aan de Nieuwe 
Haven en de Paktuinen gebouwd. De opgraving is van belang voor ons beeld 
van het wonen en werken in Enkhuizen in de Gouden Eeuw.

steden in Holland en daarmee tevens ter 
wereld. In 1500 woonden nog slechts 
ruim 3000 inwoners binnen de stads-
muren. Een eeuw later was dit aantal 
toegenomen tot wel 18.000 inwoners en 
de bevolkingsomvang zou daarna nog 
verder groeien. De stad barstte uit haar 

Stadsplattegrond van Brandt uit 1666 met binnen de rode contour de opgravingslocatie 
van 2013. Het lange pand (geel) evenwijdig aan de Paktuinen is het kantoor van de WIC.

Gouden Carolusgulden (voor- en achter-
zijde), geslagen onder Karel V tussen 1546 
en 1552, ø 23 mm.

Gezicht op Olinda met tropische dieren en vruchten door Frans Jansz. Post, ca. 1662. Olinda 
was tussen 1630 en 1654 een stad in Nederlands-Brazilië, het werkgebied van de WIC.
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nopolie te houden. De Enkhuizer zout-
schepen konden dus vrij hun lucratieve 
handel voortzetten. De WIC bestond uit 
vijf kamers, zoals de groepen van inves-
teerders uit een bepaalde regio werden 
genoemd. Een van de kamers was het 
Noorderkwartier, waartoe Enkhuizen be-
hoorde. Iedere kamer had een bestuur 
van bewindhebbers. Aanvankelijk huur-
de de WIC in Enkhuizen een pand aan 

de Nieuwe Haven als kantoor. Daarnaast 
huurde de compagnie een groot pakhuis, 
eveneens aan de Nieuwe Haven. In 1639 
kochten de bewindhebbers dit pakhuis 
aan, samen met een tweede pakhuis 
ernaast. Aan de Paktuinen bouwden zij 
in hetzelfde jaar een nieuw kantoor, het 
West-Indisch Huis. Volgens een oude 
kroniek was dit een ‘breed aanzienlijk 
gebouw’. Het pand bestaat niet meer 
want het is in 1828 gesloopt. Op de stads-
plattegrond uit de kroniek van Brandt uit 
1666 zien we een lang pand aan de Pak-
tuinen staan. Het heeft op deze kaart een 
verdieping en zolder. De twee pakhuizen 
lagen achter dit kantoor.

Een nieuwe wijk
De WIC vestigde zich in de omgeving van 
de Nieuwe Haven (nu het Snouck van Loo-

senpark), die als onderdeel van de grote 
stadsuitbreiding in 1590 is aangelegd. Tot 
dat moment vormde een stadsmuur met 
gracht ten zuiden van de Oude Haven de 
zuidelijke begrenzing van de stad. Deze 
muur liep vanaf de Drommedaris over de 
Paktuinen naar de Prinsenstraat. Bij de 
opgraving in 2013 is de gedempte stads-
gracht aangetroffen. Deze was opgevuld 
met een dik pakket klei. Nadat de gracht 
was gedempt, de stadsmuur afgebroken 
en de Nieuwe Haven gegraven, kon het 
gebied tussen de Paktuinen en de Nieu-
we Haven bouwrijp worden gemaakt. Het 
hele terrein is opgehoogd met een dik 
pakket van klei en veen. Incidenteel be-
landden weggegooide of verloren spullen 
in de ophogingslagen, zoals een gouden 
Carolusgulden uit circa 1550.
De werkzaamheden vorderden kennelijk 

De fundering van een van de huizen aan de Nieuwe Haven wordt schoongemaakt. De 
fundering bestaat uit hergebruikt scheepshout. Op de achtergrond een van de huizen in 
het Snouck van Loosenpark.

Compleet eiken scheepsroer, toegepast 
als funderingsplaat onder een muur van 
een van de huizen uit circa 1592 (6,83 m 
lang, 16 cm dik).

Gevlochten mand uit een waterput,  
1600-1650. Hoogte 17 cm, diamter 23 cm.
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snel want al in 1591 werden percelen aan 
de noordzijde van de Nieuwe Haven door 
de stad verkocht. De kopers bouwden 
hier in de jaren daarna hun woonhuizen 
en pakhuizen.
Bij de opgraving zijn veel resten van deze 
bebouwing aangetroffen. Opvallend is 
dat de sloop in de 18de en 19de eeuw niet 
zo grondig is gedaan als elders in de stad 
soms het geval is. Funderingen, kelders 
en plavuizen vloeren zijn bij veel huizen 
eenvoudig met grond toegedekt. Hierdoor 
geeft de opgraving een goed beeld van 
de wijze waarop de huizen zijn gebouwd. 
In de funderingen blijkt veel hergebruikt 
scheepshout te zijn toegepast: verzaagde 
spanten, huidplanken en zelfs complete 
scheepsroeren zijn gebruikt als fundering 
van muren. Een schip dat uit de vaart 
werd gehaald, werd op een sloopwerf ge-
demonteerd en het hout werd verhandeld 
voor een tweede toepassing. Het is voor 
het eerst dat we dit archeologisch goed in 

beeld krijgen. Op een van de scheepsroe-
ren zaten nog zeepokken en in het hout 
waren gangen van de paalworm zicht-
baar. Hieruit blijkt dat het schip in Medi-
terrane wateren heeft gevaren.

De Nieuwe Haven was als bouwlocatie 
meer in trek dan de Paktuinen. Goede-
ren konden hier direct vanuit de schepen 
worden gelost en in de pakhuizen ge-
bracht. Als locatie voor een woning was 
de Nieuwe Haven met het ruime uitzicht 
bovendien veel fraaier dan de Paktuinen. 
Waarschijnlijk waren aan deze straat di-
verse werkplaatsen gevestigd, waaronder 
haringpakkerijen. De naam Paktuinen 
herinnert hier aan, want een haringpak-
kerij werd in die tijd een paktuin ge-
noemd. De gezouten haring werd hier in 
grote vaten verpakt. 
Op de locatie van het opgravingsterrein 
lagen enkele percelen aan de Paktuinen 
na 1590 nog decennia lang braak. De 

bewoners uit de buurt gebruikten dit ter-
rein als afvaldump, want hier lagen dikke 
pakketten met as (verbrand hout en turf) 
en huishoudelijk afval. De vondsten ge-
ven een beeld van de spullen van kera-
miek en glas waarover de bewoners van 
deze buurt beschikten. Waarschijnlijk is 
hier afval gestort tot omstreeks 1625.

Rijkdom
Uit de afvalstort komen twee borden die 
niet alleen voor Enkhuizen, maar voor 
geheel Nederland zeer bijzonder zijn. Bei-
de behoren tot het Italiaanse tinglazuur-
aardewerk. Deze keramiek kwam als bij-
lading op de schepen uit Italië mee terug 
naar de Hollandse thuishavens. In Italië 
werd in diverse plaatsen beschilderd tin-
glazuuraardewerk vervaardigd. Dit werd 
verhandeld via havensteden als Genua, 
Pisa, Livorno en Venetië. De meest fraaie 
stukken zijn ware kunstwerken, die in 
trek waren bij de Europese vorstenhuizen 
en adel. We kunnen deze tegenwoordig 
bewonderen in musea als het Louvre in 
Parijs en het Victoria & Albert Museum 
in Londen. Absolute topstukken zijn nooit 
in een havenstad als Enkhuizen terecht 
gekomen, maar incidenteel worden hier 
toch uitzonderlijke exemplaren gevonden. 
De twee borden behoren beide tot deze 
categorie. Het eerste bord is beschilderd 
in een stijl die in Italië als ‘a raffaellesca’ 
word aangeduid. Deze stijl is genoemd 
naar de schilder Rafaël (1483-1520), die 
in het Vaticaan schilderingen naar Ro-
meins voorbeeld maakte. Kenmerkend 
voor deze stijl is de toepassing van allerlei 
fantasiewezens. Op het bord uit Enkhui-
zen zien we centraal een wapenschild 
met daarboven een gekroonde leeuw als 
helmteken. Rondom het wapen cirkelen 

Een bord van Italiaans tinglazuuraarde-
werk met wapenschild, fantasiewezens, 
mieren en slakken, 1575-1625. Diameter 
22,5 cm.

Een bord van Italiaans tinglazuuraarde-
werk met voorstelling van een man en 
vrouw die elkaar een kus geven, 1600-
1625. Diameter 32,5 cm.

Een bord van Italiaans tinglazuuraarde-
werk met portret en fantasiewezens, 1575-
1625. Het bord is als antiek stuk wegge-
gooid omstreeks 1750. Diameter 29,5 cm.

Een kookpot met in gele slib het jaartal 1594.

Een kleine kom met plat oor van Spaans 
loodglazuuraardewerk met goudkleurige 
beschildering, 1600-1625.
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wezens die half mens en half dier zijn. 
Het vlak tussen deze wezens is opgevuld 
met slakken en mieren.
Het tweede bord is beschilderd met een 
realistische voorstelling van een man en 
een vrouw die elkaar een kus geven. 
Aannemelijk is dat het bord een huwe-
lijksgeschenk is geweest.
Naast het Italiaanse tinglazuuraardewerk 
is keramiek uit het Duitse Rijngebied, 
Frankrijk, Spanje, Portugal en China aan-
getroffen. Bijzonder is verder dat veel 
fragmenten van mica zijn gevonden. 
Mica is een doorzichtige steensoort die 
uit dunne blaadjes bestaat. Het werd ook 
wel Moskovisch glas genoemd omdat het 
vooral in Siberië als delfstof werd gewon-
nen en vanuit Rusland via Archangelsk 
werd verhandeld. Mica is hittebestendig 
en werd om die reden in (scheeps)lan-
taarns toegepast. Al deze vondsten to-
nen de uitgebreide handelscontacten van 
Enkhuizen aan.

Een kom van Italiaans tinglazuuraar-
dewerk uit Ligurië met donkerblauwe 
beschildering op lichtblauwe ondergrond, 
1600-1625.

Een kom met geplooide wand van Italiaans 
tinglazuuraardewerk met afbeelding van 
een schip, 1600-1625. Diameter 26,0 cm.

Een bord van Frans aardewerk uit  
Beauvais met ingekraste gele voorstelling 
op rode ondergrond, 1600-1625.

Een bord van Werra aardewerk met in 
slibversiering een portret en jaartal 1620 .

Een kleine kom van Italiaans tinglazuur-
aardewerk uit Ligurië met blauwe beschil-
dering op witte ondergrond, 1600-1625.

Een bord van Italiaans tinglazuuraarde-
werk met een afbeelding van een galei, 
1600-1625. Diameter 27,5 cm.

De vestiging van de WIC
Bij de opgraving zijn de funderingen 
van het kantoor en de pakhuizen van 
de WIC onderzocht. Het grote pakhuis, 
dat de WIC aanvankelijk huurde en in 
1639 kocht, was gefundeerd op palen 
van hout van de fijnspar. Het jaarring-
onderzoek aan het hout maakt duidelijk 
dat het pakhuis omstreeks 1597 is ge-
bouwd. Het is dus niet speciaal voor de 
WIC neergezet, maar heeft eerst een an-
dere functie gehad. Dit grote pakhuis is 
na opheffing van de WIC in 1792 blijven 
bestaan. Het is onder meer gebruikt als 
zouterij voor ansjovis en voor de opslag 
van kaas. Het maakte in de 20ste eeuw 
onderdeel uit van de Papierwarenfabriek 
Van der Spruijt. In 1972 is het pand ge-
sloopt en vervolgens is het herbouwd 
aan de Wierdijk als onderdeel van het 
Zuiderzeemuseum.
Het tweede pakhuis dat de WIC in 1639 
kocht, was gefundeerd op grenen en ei-

ken palen. Uit het jaarringonderzoek blijkt 
dat dit pand omstreeks 1602 is gebouwd.
Van het kantoor aan de Paktuinen res-
teerden slechts de funderingen van slie-
ten. Dit zijn dunne lange stammen van de 
fijnspar die in banen in de grond zijn ge-
slagen. De bakstenen muren en vloeren 
zijn bij de sloop in 1828 volledig verwij-
derd. Uit de slietenfunderingen blijkt dat 
het kantoor bestond uit een vleugel langs 
de straat en haaks daarop een westvleu-
gel. Waarschijnlijk heeft het complex ook 
een oostvleugel gehad, maar deze viel 
buiten de opgravingslocatie. De vleugels 
van het kantoor omsloten een binnenter-
rein dat toegang gaf tot de pakhuizen. Op 
het binnenterrein lagen twee beerputten 
waarop de wc’s stonden. Hier bevond 
zich verder een waterkelder. Op de bo-
dem van deze kelder werd een Chinese 
munt, een zogenoemde ‘cash’ gevonden. 
De binnenplaats was vermoedelijk be-
straat met keien.
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vuizen. In een van de wanden bevond 
zich de haardplaats, die was betegeld met 
groene en gele plavuizen. Naast de haard 
lag op de vloer de bijbehorende vuurklok 
in stukken. Deze klok kon in principe 
over het smeulende haardvuur worden 
geplaatst tegen brandgevaar. Tevens ont-
trok het siervoorwerp het lelijke zwart 
geblakerde stookplaats aan het oog. Het 
voorwerp is versierd met een aantal stem-

pels. Centraal staat een stempel met het 
Bijbelse verhaal van de Verspieders van 
Kanaän afgebeeld. Verder zien we stem-
pels met het Lam Gods, (vredes)duiven en 
een leeuw. Groene siervuurklokken met 
stempels werden in Enkhuizen gemaakt. 
Dit blijkt uit vondsten van deze voorwer-
pen met als stempel de stedemaagd van 
Enkhuizen. Een zeer rijk versierd exem-
plaar met dit stempel is gevonden in de 
afvalstort aan de Paktuinen.
In en achter de huizen zijn diverse voor-
werpen die hebben toebehoord aan de 
bewoners van de huizen. Op een vloer 
van een van de huizen is omstreeks 
1600/1625 een laag met afval gestort met 
daarin twee mesheften, een vingerring 
en diverse kledingaccessoires. De kope-
ren mesheften horen bij elkaar. Het ene 
heft stelt een man en het andere heft een 

Tussen de slieten is een bijzondere vondst 
gedaan: een lange houten stok met daar-
aan een prop van vilten lappen. Het gaat 
om een kanonwisser. Met dit voorwerp 
werd de loop van een kanon schoonge-
maakt. Waarschijnlijk is het van de WIC 
afkomstig.

De huizen en hun bewoners
Van de rij huizen die in de 17de en 18de 
eeuw langs de Nieuwe Haven stond, res-
teert geen enkel pand meer. De opgraving 
toonde aan dat diverse huizen een rijke 
indruk moeten hebben gemaakt. Een van 
de huizen kende aan de voorzijde een 
grote kelder. Op de vloer lagen rode pla-

Funderingen van het grote en het kleine pakhuis van de WIC  aan de Nieuwe Haven met 
op de achtergrond de Ridderstraat, juli 2013.

Twee koperen 
mesheften in de 
vorm van een 
man en vrouw 
met ieder een hart 
in de linkerhand, 
1590-1650.Het voormalige pakhuis van de WIC omstreeks 1900.

De net opgegraven kanonwisser, zomer 
2014.

Kanonwisser met vilten kop, gevonden tussen de fundering van het kantoor van de WIC 
uit 1639. 127 cm lang.
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vrouw voor, ieder met een hart in de lin-
kerhand. Waarschijnlijk zijn de messen 
een huwelijkscadeau. De andere voor-
werpen zijn van tin/lood en behoren tot 
de goedkope sieraden die toen veel wer-
den gebruikt. 
Een kleine waterkelder bij een ander 
huis is omstreeks 1750 dichtgestort. Op 
de bodem van de kelder werden enkele 
bijzondere vondsten gedaan. Een van 
deze is een fraai bewerkte benen ko-
ker met bijbehorende benen spoel. De 

spoel is verdeeld in vijf compartimenten 
waarop vijf verschillende soorten garen 
of draad konden worden gewonden. In 
de kelder zijn verder vijf kaurischelpen 
gevonden. Deze schelpjes zijn afkomstig 
uit de Indische Oceaan en werden door 
de VOC mee naar Holland genomen 
en verkocht aan onder andere de WIC. 
Deze compagnie gebruikte de schelpjes 
vervolgens om in Afrika slaven mee te 
kopen. De vondsten uit de put zijn waar-
schijnlijk afkomstig van iemand die bij 
de WIC werkte. 

De opgraving aan de Paktuinen van 2013 
is voor de Gouden Eeuw van Enkhuizen 
het belangrijkste onderzoek dat tot nu 
toe heeft plaatsgevonden. Het is zelden 
mogelijk een groot deel van een woon-
wijk uit deze tijd in een binnenstad op 

te graven. De spullen uit verre landen 
geven een beeld van de rijkdom van de 
bewoners. De nieuwe bewoners van de 
Paktuinen hebben in 2014 -423 jaar na 
de staduitbreiding van de Gouden Eeuw- 
hun huizen betrokken, zij wonen op his-
torische grond.

Een van de huizen aan de Nieuwe Haven had een grote kelder 
met plavuizen vloer, trap en haardplaats. Het huis is gebouwd 
omstreeks 1593.

Groen geglazuurde siervuurklok, versierd 
met stempels en noppen, 1600-1650.  
42 cm breed.

Groen geglazuurde siervuurklok met stem-
pels en noppen, 1600-1625. Twee stempels 
stellen de stedemaagd van Enkhuizen met 
het stadswapen voor. 47 cm breed.

Cash munt uit China,  
vóór 1750. Brons,  
diameter  26 mm.

Vijf kaurischelpen uit de dichtgegooide 
waterkelder bij een van de huizen aan de 
Nieuwe Haven, 1700-1750. Lengte 15 tot 
20 mm.

Benen koker met bijbehorende benen 
spoel voor vijf verschillende soorten 
draad. Lengte koker 10,7 cm. De koker is 
gevonden in de waterkelder die omstreeks 
1750 is dichtgegooid. Lengte koker 10,8 cm.

Haardplaats in de grote kelder, betegeld met groene en gele pla-
vuizen. Rechts liggen op de plavuizen vloer de scherven van een 
vuurklok.
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Opgraving van de huizen aan de 
Nieuwe Haven in augustus 2013. 
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