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nkhuizen is gelegen op het ootstelijk uiteinde van Drechterland (deel van West-Friesland), dat in het IJsselmeer vooruitsteekt tot op ongeveer 19 K.M. afstand van den Zuid-Westhoek
van Friesland (Gaasterland). Bij helder weer is aan den zeekant de Friesche kust duidelijk waar to nemen, evenals 't meer
naar 't Zuid-Oosten gelegen eilandje Urk (20 K.M. van Enkhuizen).

Snelvarende, comfortabel ingerichte stoom- en mbtorbooten
onderhouden eenige malen daagt3 de gemeenschap tusschen
Holland en Friesland, zich regelende naar den loop der treinen
Leeuwarden - Stavoren en Amtsterda.m - Enkhuizen (duur der
bootreis 1 uur en 10 minuten). Met Urk en Kampen heat
Enkhuizen dagelijks gemeenschap door een poststoomboot
(N.V. Eerste Urker Stoomboot - Maatschappij), ook ingericht
voor het vervoer van passagiers. Om den ande,ren dag vaart
een passagiers- en goederenboot van Amsterdam naar Enkhuizen en Harlingen v.v.
Langs de stad heeft een druk scheepvaartverkeer plaats. Door
den aanleg van stroomleidende dammen (1872 - 1877) waartusschen een vaargeul is van ongeveer 300 Meter breedte, is
het vaarwater voor de stad (Krabbersgat Slijk) aanmerkelijk
verbeterd. De groote O'ostelijke leidam, die de uitgeistrekte
zandbank, welke bekend is onder den naam van Enkhuizer
Zand, begrenst, heeft een lengte van ongeveer 2250 M. Door
een combinatie van witte, roode en groene lichten wordt den
zeevarenden, als het duister is, de koers door het vaarwater
aangewezen. Bij mistig weer laat een sirene op de noordelijke
punt van den oostelijken havendam waarschuwende seinen
hooren. Aan den mond van de haven is een installatie van den

Stormwaarchuwingsdienst opgesteld.
VOor den aanleg van den grooten afsluitdijk was Enkhuizen
een der hoofdplaatsen voor de visscherij op de Zuiderzee
(haring, bot en ansjovis). Op 28 Mei 1932 is de verbinding
Holland - Friesland tot stand gekomen, en is de Zuiderzee geworden: Het IJselmeer.

Naam.
De naam E n k huizen heeft aanleiding gegeven tot verschillende uiteenloopende veronderstellingen omtrent oorsprong
en beteekenis. In de Hist orie v an Enkhuizen (uitgave 1666) van Gerardt Brandt wordt verrneld, dat de naam
aanwijst, hoe de stad ontstaan zou zijn uit enkele huiz e n;
ook dat de huizen e n g (dicht op elkaar) waren gebouwd; en
voorts, dat de naam wel in verband kon staan met de omstandigheid, dat Enkhuizen gelegen is op het einde (e n d) van
de rij van dijkdorpen (de Streek), van Hoorn oostwaarts.
Later heeft men den naam willen verklaren uit de overeenkomst met de e n g e n en e n k en in de Saksische streken,
en gedacht aan de mogelijkheid van een Saksische nederzetting. In den jongsten tijd bestaat er neiging, om den naam
Enkhuizen in verband to brengen met den Frieschen mansnaam

E n g e, E n k e, I n k e, dus Enkhuizen zou zijn de h u i z e n
van E n k e, een. Fries, die in de oorspronkelijke nederzetting
iemand van aanzien of gezag is geweest. Dr. G. Karsten ziet in
zijn 'werk „Het dialect van Drechterland" overeenkomst van 't
e n k in den naam der stad met 't Engelsch e n g,, en 't Noorsch
en Angelsaksisch en Midden-Nederlands e n g, i n g, in de
beteekenis van weide, akkerland, veld.

Wapen.
Het wapen der stad is o o r s p r o n k el ij k een blauw
schild met drie boven elkander liggende zilveren haringen links
gewend, gescheiden door 2 sterren. Later heeft men er een
ster aan toegevoegd en kronen boven de koppen aangebracht.
Officieel is in 1816 het wapen zoodanig gewijzigd, dat de koppen
naar rechts zijn gewend. Het wapen Wordt gewoonlijk afgebeeld met de stedemaagd als schildhoud ►ster.

Geschiedenis.
Door haar ligging heeft de stad eertijds, toen de Zuiderzee
aangemerkt kon worden als de groote wereldhaven, een belangrijk aandeel gehad in den wereldhandel en nog steeds vertoont
zij in ettelijke bouwwerken, die nog gespaard gebleverr zijn, de

owniskenbare sporen van vroegere grootheid en rijkdonk, welke
te danken waren aan handel, scheepvaart en visscherij. Want
wel is de landelijke omgeving van Enkhuizen bij uitstek vruchtbaar, en leverde zij van 'oudsher een keur van kostelijke producten, haar historische beteekenis, de hooge plaats, die
zij in de 16de en 17de eeuw onder haar Hollandsche zusteren
heeft ingenomen, is zij verschuldigd geweest aan de zeevaart
en wat daarmede annex is.
Tot in de eerste helft der 14de eeuw was Enkhuizen een onbeduidend visschersdorpje met zeer verspreide woningen
binnen- en buitendijks. Lang bleef het buitendijks gelegen land
aan de oostpunt van Drechterland weerstand bieden •aan de
macht der golven. doch mettertijd moesten de bewoners dit
gebied prijs geven en werden ze gedwongen zich te vestigen
aan en binnen den dijk, die West-Friesland omringt. Bij handvest van Graaf Willem 17,, 9 April 1355 werden de twee kerkbuurten Enkhuizen en Gommerkerspel vereenigd tot een stede
onder den naam Enkhuizen, die de gebruikelijke stadssrechten
verkreeg.
Sindsdien nam, de plaats allengs toe in beteekenis. De bewoners legden zich meer toe op de visscherij, zeevaart en den
handel; er werd .binnendijks een haven gemaakt (de Haven-

dijk) en ter verzekering der veiligheid begon men versterkingen aan te leggen. In de eerste helft der 15de eeuw
kwam de buitenhaven tot stand. Dat handel en zeevaart aanzienlijke voordeelen opleverden, daarftn getuigt de stichting
der beide grotote kerken, die uit de twieede helft der 15de eeuw
dagteekenen, terwijl bovendien veel ten koste moat worden
gelegd aan de versterking der stad,, die niet alleen een handelscentrum was, maar ook een belangrijk strategisch punt, hoewel zij omstreeks 1510 toch nog slechts 2400 communicanten
telde.
Toen Keizer Karel V de noordelijke gewesten onder een bestuur had vereenigd en daarmede een eind gemaakt was aan
de eeuwenlange, vaak bloedigen strijd tusschen de bewoners
van de verschillende landstreken rondom de Zuiderzee, brak
voor Enkhuizen een periode van snelleren groei en bloei aan. In
het midden der 16de eeuw' voeren van, hier reeds 160 haringbuizen uit; nieuwe havens werden aangelegd; in 1562 telde
men er een 12-tal scheepswerven; koopvaarders voeren naar
alle kusten van Europa, tot zelfs het hooge Noorden. Het
eerste schip, dat te Vardii in 1565 aankwam, om daar handelsbetrekkingen aan te knoopen was afkomstig van Enkhuizen.
Dirk Gerritsz en Jan Huygen van Linschoten, twee burgers

dezer stad, bezochten reeds vroegtijdig Voor-Indie en Japan,
waar zij enkele jaren doorbrachten. (1585-1589). Hun stadgenoot Barend Eriksz opende voor de Nederlanders in 1591 de
vaart op de Guineesche kusten en aan de plannen voor het
vinden van een doorvaart naar Indie (1594-1596), verleenden
Enkhuizer kooplieden en reeders hun medewerking. Het Zeekaart-boek van Lucas Jansz Wagenaar (1584 v.v.) verkreeg
een groote vermaardheid.
De toenemende omvang van de haringvisscherij, handel en
zeevaart met aanverwante bedrijven waren oorzaak, dat de
stad in 1590 een belangrijke uitbreiding moest ondergaan. De
oude stadsmuur, die den kring, bepaald door Visschersdijk,
Spaanschleger, Oude Gracht, Prinsenstraat en Paktuinen tot
de haven omsloot, moest geslecht worden, en een nieuwe
vestingwal met zeven vijfhoekige bastions, waarvan er nog
vijf den ouden vorm hebben, n.1. Hollandia bezuiden en
Zeelandia benoorden de Koepoort, V r i e s 1 and benoorden den Boerenboom, St ad en L a n d e bewesten en.
Nassau beoosten den Oudegouwsboom, met breede vestinggracht en waterpoorten werd aangelegd. Deze aanleg was ontworpen en werd uitgevoerd onder toezicht van Mr. Adriaen
Anthonisz, burgemeester van Alkmaar, die als vestingbouw-

kundige een grooten naam had, en door die uitbreiding kwam
er gelegenheid tot nieuwen aanbouw en het graven van ruime
diepe havens, die in 't midden der 19de eeuwIzijn gedempt.
Door de drukkeischeepvaart op de Zuiderzee genoot de stad
groote voordeelen uit het z.g. ,,Paalkistrecht", bij privilegie van
Prins Willem I in 1574 aan Enkhuizen toegekend (tevoren in
't bezit van Amsterdam) als belooning wegens haar houding
tegenover Alva's bewind in 1572, waarbij aan de stad het recht
was verleend om „paalgeld" (belasting voor den bakendienst)
to heffen van alle schepen, die de havens der Zuiderzee bezochten. Uit de opbrengst daarvan moest de betonning en bebakening der Zuiderzee en de zeegaten worden bekostigd.
Bij de oprichting van de Ooet-Indische Compagnie in 1602
nam Enkhuizen in het maatschappelijk kapitaal van 6 1/2
,deel voor f 536785, (Amsterdam f 3674915,miloengud
Zeeland f 1333882, Delft f 470000, Rotterdam f 177400 en
Hoorn f 266868). De inleg van Enkhuizen in het kapitaal der
West-Indische Compagnie (1621), waarvoor hier ook, evenals
voor de O.I.C. een Kamer gevestigd was, bedroeg 1 /so deel van
het kapitaal. Voorts nam Enkhuizen ook deel in de Groenlandsche of Noordsche Compagnie (1614).
In de eerste helft der 17de eeuw kwam Enkhuizen tot

grooten bloei, waarvan tal van aanzienlijke, nog aanwezige
gevels en gebouwen getuigen. Hoe groot het aanal inwoners in
ede periode was, valt niet met juietheid op te geven. Uit verschillende gegevens kan worden vastgesteld, dat het zielental
toenmaals 25 a 30000 moet hebben bedragen.
In de tweede helft der 17de eeuw tra.d echter reeds het verval in. De groothandel en de scheepvaart concentreerden zich
hoe langer hoe meer in Amsterdam. De haringvisscherij iced
groot nadeel door de maatregelen van Engeland, Frankrijk en
andere landen om den invoer van Hollandsche haring te bemoeilijken en de reederij in eigen kring aan te moedigen. De
concurrentie op het gebied van handel en zeevaart door naburige volken dwong tot aanbouw van grootere schepen, die op
de ondiepe Zuiderzee veel belenunering ondervonden, en voor
Enkhuizen was het Enkhuizer Zand in de nabijheid der stad de
ciorzaak, dat de grootere schepen een anderen vaar ►eg
moesten kiezen. Trots de maatregelen, om met inspanning van
alle krachten en financieele offers de vaarwateren naar de stad
op de vereischte. diepte te brengen en te houden, zag Enkhuizen de vroeger zoo levendige scheepvaart verloopen en in
andere banen geleid.
De rijkdora, in de bloeiperiode verworven,, leidde tot weelde

en tot verslapping van den ondernemingsgeest, en zoo werkten
velerlei omstandigheden er toe samen, dat in de 18de eeuw
Enkhuizen zienderoogen in nering en bedrijf achteruitging. De
bevolking verminderde jaar op jaar, de Framsche overheersching bracht allergevoeligste slagen toe en in de 19de eeuw
was Enkhuizen een droevig toonbeeld van verval. Van 1736
tot 1836 rekent men, dat ongeveer 1600 perceelen werden gesloopt; omstreeks 1850 was het aantal inWoners tot beneden
5000 gedaald.
Na 1850 begon er allengs verbetering to komen en vooral de
totstandkoming van de spoorwegverbinding Zaandam—Enkhuizen (1885) met den veerdienst op Friesland is van grooten
invloed geweest op de herleving der stad. Het land- en tuinbouwbedrijf in Drechterland kwam tot hooge ontwikkeling,
nieuwe cultures werden ingevoerd, waaronder vooral genoemd
moeten worden de tuin- en bloemZaadcultuur en de bloenthollencultuur. De faardappelen en groentenmarkt bij het station,
Bovenkarspel—Grootebroek, en de bloembollenveiling in Bovenkarspel overtreffen in omzetcijfers in de jaren 1920-1930
die van alle veilingen in Nederland.
Ook kwamen in de laatste kwarteeuw verschillende industrieele ondernemingen tot stand.

HET STADHUIS (geb. 1688) zoals het tijdens de bezetting
„beschermd" werd tegen mogelijke bomscherven,
door een bekisting met gevulde zandzakken.

Wat de toekomtst in verband met de afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van het IJselmeer voor Enkhuizen zal opleveren, valt moeilijk to voorspellen. Volgens het daarvan gemaakte plan, zal na de algemeene uitvoering zuidwaarts van
Enkhuizen de blik weiden over den uitgestrekten Zuid-Westpolder, welks afsluitdijk een aanvang zal nemen bij den grens
der stad en in O.Z.O.-lijke richting loopen. Bij het aansluitingspunt aan den bestaanden zeedijk komen sluizen voor waterkeering en tschutting. die toegang geven tot een breede vaart
waarover het scheepvaart-verkeer van Amsterdam langs de
Noordhollandsche kustlijn naar het IJselmeer zal gaan.
Maar in den sector oost- en noordwaarts behoudt Enkhuizen het vrije uitzicht over het water, het IJselmeer.

Bevolking.
De kadastrale grootte van Enkhuizen bedraagt 1208,1355
H.A. Op 1 Januari 1947 telde de stad 10160 inwoners.
Na deze geographische, historische inleiding gaan wij over
tot de aanduiding en beschrijving van bezienswaardigheden en
wat verder de aandacht van bezoekers trekt.

HET STADHUIS.
Route: Station - Spoorstraat - Wilhelminabrug - Venedie
Westerstraat (rechts) - Breedstraat.
Of: Station - Havenkant Drommedaris - Bocht
Breedstraat.

Het St a dhuis van Enkhuizen is een kloek gebouw met
statig front. Het doet in constructie en lijnen onwillekeurig
denken aan het K o n i n k 1 ij k Pale io te Amsterdam en
heeft aanleiding gegeven tot de onderstelling, dat het o n tw e r p moet toegeschreven worden aan den beroemden bouwmeester van „'s waerelds achtste wonder", Jacob van Campen.
Deze overleed echter in 1657, terwij1 tot den bouw van het
Enkhuizer Stadhuis eerst overgegaan werd in 1685, hoewel
Br a n d t reeds in 1666 gewag maakte van de plannen der
Burgemeesters, om een nieuw Stadhuis te stichten, daar het
toenmalige in bouwvaaligen istaat verkeerde. Oorspronkelijk
vergaderde de stedelijke magistraat in de kapel van het Gasten Leprozenhuis, dat een weinig verder noordwaarts, ongeveer
ter plaatse van het gebouw der Snouck-van-Loosen-inrichting
voor godsdienstonderwijs, in 1396 Was gesticht. Dit leverde
echter allerlei bezwaren op, vooral voor de rechtspraak, zoodat

Schout en Schepenen dikwijls in de openlucht of in herbergen
de vierschaar spanden. Toen de Graaf dit in 1460 verbood,
ging men over tot het bouwen van een Stedehuis met een gevel
van gehouwen steen (waarvoor 60 gulden was betaald) en een
toren.
Den 7den September 1686 werd de eerste steen gelegd voor
een nieuw Stadhuis, dat in 1688 voltooid was, onder leiding
van den Amsterdamschen bouwmeester Steven Vennekool.
De gevel, van Bentheimer steen opgetrokken, is met beeldwerk versierd. De zware balustrade van het balcon vertoont
twee gekruiste zw'aarden, een slang en een geopend wetboek,
ter weerszijden van het balcon prijkt het wapen van Enkhuizen, drie haringen op blauw schild, gedragen door de Stedemaagd, boven de balcondeur een cartouche met in gulden letters
de vvoorden: Candide et c onst ante r, d.w.z. Eerlijk en
Standvastig. Boven het frontispice bevindt zich een zware
attiek met het gekroonde wapen van Enkhuizen en versierd
met vazen en beelden en met een plooisel van wit marmer.
Het inwendige van het gebouw beantwoordt geheel aan het,
uiterlijk voorkomen en brengt eveneens den indruk van voornaamheid teweeg. Uit de ruime vestibule voert een breede
hardsteenen trap naar een ruime hooge hal, de Witte Z a a 1,

die bevloerd is met groote geaderde marmersteenen. Op deze hal
komen verschillen de vertrekken uit. Boven de
deur, die toegang geeft
tot de Burgemeestenakamer, is een versiering
in hout gesneden, voorstellende een hond, een
haan en een leeuw, als
symbolen van trouw,
van waakzaamheid en
kracht. De imposante,
in Dorische stijl uitgevoerde omlijsting dezer
entree wordt oingeven
door geschilderde symbolische voorstellingen
en bekroond met een
groot schilderstuk, een
allegorisch tafereel.

GOBELIN. WEESKAMER STADHUIS.

GOBELIN. WEESKAMER STADHUIS.

Recht tegenover den
trapopgang hangt een
kapitale schilderij van
Paulus Potter, de Berenjacht in bruikleen
afgestaan door de Directie van het RijksMuseum ; en boven den
ingang een portret van
den schilder (copie naar
het origineel portret van
het Mauritshuis) , vervaardigd bij gelegenheid
der herdenking van den
300sten geboortedag
van Paulus Potter op
20 November 1625. De
vertrekken, die op de
Witte Zaal uitkomen
zijn:

1. (links bij het binnenkomen der hal) de Weesk am e r,
de vergaderzaal der Heeren Weesmeesteren, een college, dat
kon aangemerkt worden als een Raad van Voogdij, belast met
de zorg voor en het beheer der goederen, toebehoorende aan
minderjarige weezen. De kamer is met een kostbaar tapijtwerk
behangen, van buitengemeene fijnheid, in teekening symboliseerend de taak der weesmeesteren. Het dagteekent van 1710
en vertoont in de wanden de wapens der functionarissen van
dat jaar: Frederik de Witt, Reinier Puyt, Willem Poen Oudewagen, Maarten van Rpssum en Lucae Westwoud. Dit tapijtwerk is voorloopig niet te bezichtigen daar het is afgenomen
teneinde aan een restauratie te warden onderworpen.
2. de Bureaux van den Gemeente-Ontvanger met
schoorsteenstukken.
3. de R a a d s z a a 1 met kostbaar behang, velours
d'Utrecht, van 1692, bij de restauratie in 1902 afgezet met een
rand van effen velours. De mooi uitgevoerde plafondschilderingen en het schoorsteenstuk geven syznbolische voorotellingen van het „paalkistrecht" en van de haringvisscherij.
In een zestal medallions zijn de wapens geschilderd van stede-

lijke Regenten uit de 17de eeuw, n.l. van Pieter Semeynsz,
Gerbrand Blauwhulck, Dirk Haga, Hendrik van Loosen en
Frederik Lakenman (Hoofd-Officier of Schout 1654-1666).
Aan een der wanden hangen de gedreven zalveren schilden van
het turfdragersgilde.
4. de Burgemeesterkamer opmerkelijk door het
geschilderd behang (naar teekeningen van Romein de Hooghe), met een rijkdom van historisch-allegoricche voorstellingen,
uitbeeldende de „uytsteeckende rang en Macht van de borgermeesterlycke .ampten". De plafondischildering is van Van Neck
(triomf der gerechtigheid), het schoorsteenstuk (moederliefde) van Ferdinand Bol.
5. de Schepenenkamer (Trouwzaal), behangen
met velours d'Utrecht en eveneens met fraai schoorsteenstuk
en geschilderd plafond; aan een der wanden hangt een groot
doek, voorstellende de slag op de Zuiderzee (1573) door
Abraham de Verwer en de beeltenis van Dr. Bernardus Paludanus.
Het schilderwerk der plafonds en in de Witte Zaa,1 is voor
een groot deel uitgevoerd door een Enkhuizer kunstenaar,
Bernard Ferreris.

Op de verdiepingen boven deze zalen zijn een paar vertrekken, die een menigte kaarten, plattegronden, teekeningen,
een verzameling stempels en stempelslagen, afkomstig uit de
Munterij van West-Friesland, en voorts een aantal voorwerpen
van historische en antiquarische waarde bevatten, waaronder
wapens, folterwerktuigen, enz. en een grout zwaard, dat afkormtig heet te zijn van den Graaf van Bossu, die zich in den
Slag op de Zuiderzee, 12 October 1573 moest overgeven. De
Enkhuizer kapitein Jacob Simonsz Trijntgens, de bevelhebber
van een der drie schepen, welke het Admiraalschip „De Inquisitie" na een gevecht van 28 uren vermeesterden, zou dit
zwaard te Enkhuizen hebben binnengebracht. In de laatste
jaren is de verzameling belangrijk uitgebreid en heeft ze zeer
veel in beteekenis gewonnen.
De twee oostelijke vertrekken op de tweede verdieping zijn
bestemd voor archief-bewaarplaatsen. Het Oud-Archief is
hoogst belangrijk.
Achter het Stadhuis is een oude gevangenis, opmerkelijk
door bouworde als door inwendige constructie. Het gebouw,
dagteekenende van 1612, doet geen dienst en wordt nog slechts
in stand gehouden als type van oude bouwkunst. Op het plein
voor het Stadhui is een kanon van oude constructie opgesteld.

Het vertoont het wapen van Keizer Karel V net diens leuze:
PLVS OVLTRE, en is afkomstig van een Duinkerker oorlogsschip, dat bij een gevecht met Hollandsche schepen (1622) in
de lucht sprong, tengevolge waarvan het kanon op een Enkhuizr schip werd geslingerd. Sedert heeft men het to Enkhuizen als een zegeteeken tentoongesteld. Een bond met gebeeldhouwde lijst vermeldt in gulden letteren de herkomst van
het kanon in een „klinkdicht" van Joost van Vondel, in zijn
geheel luidende:

KLINK-DICHT.
Op het Roode Paert met syn metalen Kanon, uit
Cen overwonnen Duinkerker, onder den zeestrijdt, in
Hopman Volkaert Kanonyx oorlogsschip overgesprongen
in den jare 1622, den 3 in Wijnmaendt.
Fatalis equus saltu super ardua venit.
Wiat heeft de stoffery der ouden ons vervaert
Met Perseus, en Pegaes, die, over zee gevlogen,
De werelt sloeg voor 't hooft met een gedichte logen,
Een logen, in 't gestarnt gesteigert hemelwaert!
Het braven Enkhuisen draeft, vol moedts op 't Roode Paert.
Met synen kopren mondt, dat gloenfe blixems braekte,
En donderklooten, daer Ncordtzee en lucht of kraekte,
Een Paerdt, op 't Prinsenhof in eeuwigheit bewaert.
Het quam, toen Volkaert dien Duinkerker had gedrongen
Uit 's meesters zeekasteel, in 't Hollantsch slot gesprongen.
De zeeheld greep het by den zeetoom sonder last.
Het opent met syn hoef een Bronaer voor den zanger.
Wij Crinken op Parnas /loch Helikon niet langer.
Dit is ons Paerdebron, hier is geen droom aen vast.
Het Roode Paert spreekt:
Ick holp op zee Duinkerker oorelogen:
Maar Vclkaert leerde ons Hollantsch schutmuzyk.
Myn meester quam ten hemel opgevlogen.
Toen koos ick 't schip des vyandts tot een wyk,
Laet Grieken met Pegazen elk verguizen.
Het Roode Paert, dat heldendichters teelt,
Verwekt een bron in 't wydt befaemde Enkhuiren;
Daer bloeit Parnas: oudt Grieken sit mis'eeldt.
J. V. Vondel

DE
BREEDSTRAAT

OUD GEVELTJE OP DE BREEDSTRAAT
(voor de verbouwing in 1946)

Naar weers4jden van
het Stadhuis uit wordt
de Breedstraat allengs
smaller en vermindert
ook het uiterlijk voorkomen. In de onmiddellijke omgeving van het
Stadhuis bevinden zich :
het Sint-Gomarus-gebouw your R.K. Vereenigingen, het Kerkgebouw
der Hersteld-Evangelitsch-Luthersche Gemeente (met een predikstoel in 1735 door Pieter
de Nicola vervaardigd,
op welks paneelen verschillende bijbelsche tafereelen en relief zijn

motief voor versiering de voorkeur heeft gegeven aan schepen
en leeuwenfiguren, een vertoont d' Enkhuyser Maegt, en het
hoekhuis aan 't eind het familiewapen van vroegere bewoners
(De Wit). Aan het Z.-einde van de Breeestraat in de Bocht
werd het perceel No. 11-13 volgens de beschikbare gegeven3
in oude stijl opgetrokken.

WESTELIJKE GEVEL VAN 'T PEPERHUIS, MET 'T STAVERSCHE POORTJE.

bewerkt, een lezenaar van 1623 en eenige antieke voorwerpen),
en het gebouw der Snouck-van-Loosen-inrichting voor godsdienstonderwijs, waarvan de drie bovenramen in den gevel
gekroond zijn met voorstellingen van „het Geloof", „de Hoop",
en ,,de Liefde", uitgevoerd in zandsteen, Vermoedelijk vervaardigd in het midden der 17de eeuw. Verderop Zuidwaarts
treft men nog aan de kerkgebouwen der Oud Bisschoppelijke
Clerezy, voor enkele jaren nieuw gebouwd, en van de Gereformeerde Gemeente.
De straat is nog tal van antieke gevels rijk, waaronder bijzonder uitkomen: het huis „in de Eendracht" (1643) en de
twee gevels tegenover de Westerstraat, vertoonende een
16de eeuwsch Gothisch karakter. Schuin tegenover deze
gevels trekt een gevel van kleinere afmetingen sterk de aandacht. Hij is versierd met drie gevelsteenen, afbeeldingen van
schepen, en vertoont het jaartal 1623. De houten lijsten zijn in
karakteristiek snijwerk uitgevoerd. Dit per-mei is evenals ,,In
de Eendracht" eigendom van de Vereeniging „Hendrik de
Keyser". Nadat het in de oorlogsjaren 1940-1945 geheel verwaarloosd was, werd in het jaar 1946 met de geheele restauratie begonnen welke beeindigd werd in 1947.
Andere gevels zijn versierd met steenen, waarvoor men als

behoefte .aan een residentie, harer waardig,
en zo verrees in 1630
achter heL Stadhuis een
„groot en treffelijk" gebouw, waarop de Kamer
met recht trots was. In
het Stedelijk Museum
bevindt zich een afbeelding van dit „OostIndisch Huis", dat in
1807 bestemd werd tot
ingtituut voor de Marine en in 1810 tot Marine-Hospitaal; den 20
Juli 1816 werd het gebouw een prooi der
vlammen. Op het aangrenzend terrein, thans
ingenomendoor de werkplaatsen voor betonijzerbouw en de Ge-

`T STAVERSCHE POORTJE.

DE OOSTERHAVEN.
Het straatje langs het Stadhuis voert naar de Oosterhaven,
een flinke breede havenruimte (grootste breedte 60 meter).
Oudtijds maakten de Breedstraat en de Visschersdijk deelen
uit van de West-Friesche zeewering en reikte de zee tot daar.
In 1566 werd echter door het leggen van een dijk met wierriem
met gemetselde muur een ruim bassin verkregen, dat in de
17de eeuw ook beantwoordde .aan de behoefte. Langs de kaden
verrezen groote koopmanshuizen en pakhuizen, waarvan nog
een enkele is overgebleveri, het Peperhuis. Aan de zeezijde heeft
het Peperhuis twee trapgevels, met twee gevelsteenen, waarvan de eene een schip voorstelt, de andere een haringbuis in de
uitoefening van het bedrijf met op het opcschrift: „De kost
gaet voor de baet uit". Een andere steen vermeldt, dat het
gebouw!, thans bestemd voor de inrichting van het Zuiderzeemuseurni, gesticht werd in 1624. Aan de zijde der Oosterhaven
ziet men in den geveltop een cartoche met het monogram der
Kamer Enkhuizen van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie,
die het pand, gesticht door Pieter van Berensteyn, in 1682 aankocht. De bewindhebberen der Kamer hielden hun vergaderingen
toenmaals in den Engelschen toren. De Kamer gevoelde echter

meentelijke Gasfabriek, was de scheepswerf van de Compagnie,
zich uitstrekkende longs de Bierkade-gracht, de voortzetting
van de Oosterhaven,, door aanplemping zeer versmald. Aan de
overzijde staat het voormalige 's Rijks Algemeen Betonningsmagazijn, herinnering aan het oude Paalkistrecht. Sedert 1574
geschiedde de vervaardiging en het onderhoud der tonnen en
bakens, benoodigd voor de Zuiderzee en de zeegaten der Wadden, to Enkhuizen. Tot 1809 bleef de stad in het bezit van dat
recht, waaraan verbonden was het recht van paalgeld-heffing
'tot dekking der kosten. Na 1795 had dit Paalkistrecht door
iden stilstand van handel en scheepvaart meer na- clan voordeel
opgeleverd voor de stad. In 1813 kreeg de stad het recht terug,
loch zij moest het in 1836 aan het Rijk afstaan tegen een jaarlijksche schadeloosstelling van f 14500, welke uitkeering in
1854 door het Rijk werd afgekocht voor de som van ruim
f 280000. De werkplaatsen werden in Rijk3-beheer genomen, en
bleven to Enkhuizen gevestigd, totdat de Regeering in 1908
besloot tot opheffing der werkplaatsen. De gebouwen doen
thans nog slechts dienst als bergplaats van betonningsmateriaal en voor een motorinstallatie voor de Sirene (misthoorn) op den kop van den leidam.

Uit antiquarisch oogpunt verdienen de aandacht:
op den Wier d ij k een paar fragmenten van gevelo van
vroegere koopmanswoningen met fraai gebeeldhouwde gevelsteenen (twee manskoppen, een leeuwenkop en een vrouwenkop, waarbij een steen met het jaaral 1626)
op de D ij k, No. 32, een geveloteen met de spreuk
CONTENTEMENT PASSE RYCHESSE ANNO 1626, op de
Oosterhaven een, met de voorstelling van een schip, op
welks dek 4 man aan het pompen zijn, en het onderschrift. 1583
— DITS INT WATERSCHIP, voorts twee oude trapgeveltjes
achter het Stadhuis.
Het Staversche Poortje, bij het Peperhuis, Waarvoor oudtijds een aanlegsteiger was' voor de isloepen der Oostindievaarders, is gekroond met het Wapen van Enkhuizen,
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DE HAVENDIJK.
Evenwijdig met de Breedstraat loopt de Havendijk (Zuiderhavendijk, Nieuwstraat, Noorderhavendijk). In 1361 werd
binnen den dijk (Breedstraat) de eerste binnenhaven aangelegd, doorloopende tot aan het plantsoen, waar ze door den
(thans `verdwenen) Noorderhavenmond evenals de Oosterhaven in gemeenschap istond met de zee. De noordelijke helft
werd later gedempt, het ongedempte gedeelte (Zuiderhavendijk) dient tot berging van kleinere visschersvaartuigen. Aan
weerszijden is de gracht beplant met lindeboomen. Aan de
Oostzijde vindt men het kerkgebouw der Israklieten. Men treft
er nog enkele oude gevels of opmerkelijke gevelsteenen aan.
De gedempte Noorderhavendijk was eertijds het terrein voor
c'e jaar- en weekmarkten (waaraan de namen Kaasmarkt en
Vischmarkt herinneren), die echter thaws van geen beteekenis
zijn. De wekelijksche kaasmarkt behoort reeds eenige jaren tot
het verleden.
Bijzondere opmerkzaamheid verdient het W a a g g e b o u w.
Het werd gesticht in 1559 en is 'als type van Oudhollandschen
touwtrant hoogst interesant. In de beide gevels prijken de

museum met een belangrijke verzameling van antiquaria. Het
museum is geheel gereorganitseerd in 1945-46 en is voorloopig
geopend op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagmiddagen van
14-17 uur.
Ten Noorden van het
Waaggebouw staat het
van ouds bekende Hotel
„De Oranjeza.al", er
tegenover de concertzaal „De Kolfbaan" en
een weinig verder de in
moderne stijl gebouwde Vroulwenarbeidschool.
VROUWENARBEIDSCHOOL.

wapens van Enkhuizen en West-Friesland, benevens het wapen
van Flips II, en eenige details. Op de kroonlijst zijn eenige
beelden (gerechtigheid, hoop, geloof, lief de, kracht) gesteld.
Boven den ingang is een gedenksteen aangebracht ter eere van
Dr. Bernardus Paludanus. Een deel van het gebouw doet nog
dienst als waag. De bovenverdieping wordt ingenomen door
een zaal (met een kleiner vertrek), in 1636 door het Stadsbestuur beschikbaar gesteld voor het Chirurgijnsgilde, dat bier
gedurende een paar eeuwen zijn samenkomsten en colleges
hield. In het begin dezer eeu`w verkeerde dit gedeelte in zeer
verwaarloosden staat, doch het is mogen gelukken, de GildeKaemere weder in haar vroegeren toestand terug to brengen
(1910), waardoor een mooi karakteristiek interieur is verkregen. Het snijwerk van spreekgestoelte en tdemonstratiebord, de eikenhouten paneelbetimmering van het kleine vertrek, deb raamkalven, de schoorsteenraveling, de arabesken,
waarmee de wand van 't kleine zaaltje is versierd, en daarbij
de vensters met de wapens in gebrand glas van Dekens en
Overlieden van het Chirurgijnsgilde in 't midden der 17de eeuw
geven aan 't geheel een Oudhollandsch cachet. De stoffeering
(naar oude gegevents) is' in overeenstemiming met de bestemming der Gilde-Kamer. Het benedenzaaltje is ingericht tot

CHIRURGIJNS-KAMER IN DE WAAG

DE WESTERSTAAT.
Loodrecht op de richting der voorgaande straten (NoordZuid), verdeelt de Westerstraat van de Breedstraat tot de
Koepoort de stad in twee vrijwel gelijke deelen. Zij is de hoof dstraat van Enkhuizen met vele nieuwe gebouwen, modern
winkels, enz., maar ook nog tal van opmerkelijke oude gevels
en belangwekkende gebouwen.
Het gedeelte tusschen Breedotraat en Nieuwstraat bevat
een ouden gevel in baksteen met het jaartal 1592.
Tot aan de Kerkstraat is de Westerstraat vrij smal. Het
tweede huis van den hoek der Nieuwstraat of heeft een hoogen
gevel uit het jaar 1614 met banden en lijsten en ornamenten
van zandsteen. Een der gevelsteenen tstelt voor een leeuw met
een bundel pijlen en zwaard. Verder trekken de aandacht het
Huis met den Ossekop en de gevel daarnaast, uit 1686, gedecoreerd met vruchtfestoenen.
Links voert de Kerkstraat naar de Zuider- of Sint-Pancraskerk. De stichting van dit kerkgebouw dagteekent uit de eerste
helft der 15de eeuw.. Met den bouw van den 75 meter hoogen
toren werd aangevangen in 1450, doch eerst in 1524 was deze
voltooid door het afwerken van de spits, die in 1533 met koper

werd bekleed, voor welk
Joel de pastoor Simon
Blaeuhukk een deel zijner
nalatentschap aan de kerk
geschonken had.
In de jaren 1908 en 1909
zijn aan den toren belangrijke herstellingswerken
uitgevoerd. De spits is geheel vernieuwd en het
vierkante onderstuk gekroond met een zware
isteenien balustrade. De
pinakels, die ook nieuw
zijn, breken de rechte opgaande lijnen.
De toren bevat een klokkenspel, bestaande uit 36
DE ZUIDERTOREN.
klokken, waarvan de heeluursklok (gegoten in 1523) een middellijn heeft van 1.65 M. De
grootsite der 2 luiklokken, die met het carillon verbonden kan
worden, een middellijn van 1.55 M. en heeft als randschrift:

SALVATOR . is . mijn . naem, . mijn . gheluit
sy . gode . bequaem . gehardus . de .
wou . me . fecit . Anno . Domini . MCCCCCIX.
De meeste klokken van het carillon 7Ajn uit de werkpla,a,tsen
der gebroeders Flemony (Zutfen, Amsterdam). De beiaard is
geheel vernieuwd in het jaar 1936.
De Zuiderkerk was eertijds versierd met geschilderde ramen
en met plafond- en muurschilderingen, die volgens de aanteekeningen van Jan Simons Blaeuhulck (Bewindhebber
(0.I.C.), zoo verdienstelijk waren uitgevoerd, dat den schilder
(1484) i„van stadswegen een zekere prove of inkomste is toegestaan, daar hij eerlijk van mogt leven en zijn huis onderhouden" (B rand t). In 1609 heeft men die schilderingen met
een verflaag bedekt. Drie eettwen later is men er met groote
moeite en kosten onder deskundige leiding in geslaagd, de oorspronkelijke beschildering van de gewelven weer bloot te
leggen, die voor de kunsthistorie groote waarde hebben. De
Noord- en Zuidkap geven een gansche serie bijbelsche voorstellingen te .aanschouwen, gevat in randen van Gothische
bogen, distelachtige bloemen verbindend, mooie breede ornamenten vormend. Prof. J. Six wijst op het verband tustschen

die voorstellingen en een in 1483 bewerkte uitgave van „den
Spieghel onser Behoudenisse".
Van de verschillende vakken zijn foto's gemaakt, die in de
Kruiskamer to bezichtigen zijn.
Aan weerszijden van het Zuiderportaal hangen aan den
wand twee groote houten borden, beide beschilderd met een
Epitaphium (grafschrift), het eene gwijd aan Jacob Dircksz
Brouwer (overt. 1635), het andere aan Jacob Sieuwertsz
Blaeuhulcq. Het laatste is een naamdicht, dat luidt als volgt:

Begraven leyt alhier
Lyden most hy eertyts
Alsooc ballingschap snoo
En Godt keerde die cans
Want quam 't Enkhuysen weer

Hy staet in twee Juleeren
Veel drucx om 't woort des Heeren
Lange Jaeren seer fel
Claer is 't ghebleken wel
Kloek hielp hy weder planten

Gods reine en ware Leer in spilt des Paeusch Trawanten
Na heeft hy dicwils g'weest Burg'Meester weert geacht
Sturf in April liet na vier been,ders kruissen acht. 1 )

1

„Zoowel de eerste als laatste regel", zoo lezen we in 't Bock der
.opschriften van Van Lennep en Ter Gouw, „hebben aan de geleerdea
al vrijwat hoofdbrekens gekost en nog zijn zij tot geen goede verklaring gekomen. Naar onze mening wil „Begraven leyt aihier Hy
staat in twee Juleeren" eenvoudig zeggen: Hier ligt begraven. hij
wiens naam in twee /ten met gulden letteren te le.zen staat.
In den laatsten regel wordt vermoedelijk 's mans cuderdom vermeld: acht kruissen =- 80; vier been,ders (of strepen) = 4; alzoo
hebbe men te lezen: Hij stierf in April en liet achter zich (heeft
doorleefd) 84 jaren."

ZUID ERK ERK N 0 ORDERP OR TAAL .

Ter zijde van het portaal aan den noordkant is
een kruiswerk met twee
kappen aangebouwd, genaamd de Heilige KruiI3kamer, waaromtrent
Brandt in zijn kroniek
van Enkhuizen vertelt:
„In 1515 was er in de
Pancras- of Zuiderkerk
een kruis van hout, zooals het, gelijk men zeide,
in Noorwegen aan zekeren
hollen boom was gewassen
en vandaar naar Enkhuizen gebracht. Een
maagd, die op Paaschdag
ter Sacrament was geweest, zou aan dezen boom
hebben overgegeven en
sedert dat kruis zijn gegroeid. Daardoor zouden

verscheidene wonderlijke genezingen zijn geschied, ja 't gerucht
van dit Kruis trok vele groote Hieeren in de maand Augustus
dezes jaars naar Enkhuizen am het te aanschouwen, te eeren en
met milde gaven te beschenken. Om) dit /nee• te vereeren is de
Kruiskamer gebouwd, in wake kamer dit hout met groote
eerbiedigheid werd bewaard en van vele menschen als een
heiligdom, waar Gods genade Zijn kracht in uitstortte, bezocht."
Een fraai bewerkte marmeren gedenksteen in den muur
nabij de Kruiskamer verkondigt den roem van Doctor
Bernard ten Broeke, meer bekend als Bernardus Paludanus,
naar den hem verleenden titel van Comes Palitanus Caesar.
Hij werd in 1550 te Steenwijk geboren en oefende te EnkhuLlen,, waar hij in 1633 overleed, jaren lang de geneeskundige
practijk uit. Hij stond in briefwiweling met vele vorsten en
de grootste geleerden zijns tijds, zijn kabinet van voorwerpen,
op zijn reizen, door Europa, Afrika en Azie bijeengebracht of
hem door ontdekkingsreizigers vereerd, bezat een groote vermaardheid. In 1591 bood men hem een professoriat aan de
Leidsche Universiteit aan, dock op aandrang der Enkhuizer
burgerij wees hij dit van de hand. Andere bekende aardrijkskundigen, behoorende tot den onmiddellijken kring van Paludanuz waren: Dr. Francois Maelson, in 1562 aangesteld als

stadsgeneesheer, later als pensionaris der stad, die met. Ds.
Plancius van Amsterdam en De Moucheron van Middelburg
krachtig ijverde voor de bevordering der aardrijkskundige
wetenschap ; hij wist aan Weot-Friesland een zekere mate van
zelfstandigheid te verzekeren en stond bij Prins Maurits in
hoog aa,nzien; - Jan Huygen van Linschoten, Haarlemmer van
geboorte, doch die zich na zijn reizen in Indio en Japan in 1590
te Enkhuizen vestigde „als een seestadt, die met zijn aerdt
overeenkwam", en wiens werk „de Itenerario" zeer beroemd
is geworden; - Lucas Jansz Wagenaer, wiens „Spiegel der
Zeevaart" en „Zeekaartboek" in de 17de eeuw voor de zeevaart groote waarde hadden; - Vrederik Adriaansz Westphalen, enz.
De Zuiderkerk bevat een predikstoel uit 1610, verschillende
banken met snijwerk, eenige mooi bewerkte grafzerken en een
paar opmerkelijke publicatie-borden. De kerkvoogden-kamer
heeft een antiek interieur; de schouw is gedecoreerd met de
wapens Diederik Arnold de Vries, Mr. Cornelis Haak, Nicolaas Ills van Rijneveld en Wouter de Jongh, die van 1748 tot
1769 ale Kerkmeesteren fungeerden.
Het orgel is van 1799. Het front is bewerkt door P. de
Nicola (1737). De verschillende portalen en de portiek aan de

Noordziijde zijn uit de eerste helft der 17de eeuw en met
beeldhouwwerk versierd.
In de omgeving van de Zuiderkerk bevinden zich het Rijks
Post- en Telegraafkantoor, het Bureau voor Gemeentewerken,
een Openbare School en de Gem4eente-Bewaarschool, welke in
1935 werd opgeheven en voortgezet door de Stichting Neutrale
Kleuterschool.
Door de Kerkstraat keeren we terug naar de Westerstraat,
de winkelstraat van. Enkhuizen, een smile straat, dikwijls to
smal voor het drukke verkeer. Moderne winkelpuien wisselen
of met oude gevels, waarvan sommige de aandacht waardig
zijn. Vele oude gevels hebben hun historische waarde verloren,
doordat in later jaren de onderpuien vervangen zijn door
moderne.
De daklijst van het heerenhuis Westerstraat 40 (18de
eeuw) is gekroond met een attiek en gebeeldhouwde vazen op
de hoeken.
In de Peperstraat tegenover no. 35 (de Kamper Gortmolen)
staat de school der Herv. Schoolvereeniging „Timotheus".
Ter plaatse van Westerstraat 57 (met belendende?) was
voorheen de Latijnsche school gevestigd, die in de oude kroniek meermalen wordt vermeld.

De gevel van het huis no. 65 (anno 1659) is versierd met
beeldhouwwerk (o.a. dolfijnen). Hier woonde in het begin der
17de eeuw Dr. Paludanus, zooals blijkt uit het opschrift in een
zandsteenen band: PIE . MEMORIZE . D . BERNARDI .
PALVDANI . STENOVICENSIS . ANTIQVARIS . MEDICI .
HIC DENATI . Ao MDCXXXIII.
De nos. 74 en 76 hebben .antieke gevels. Vooral die van 76
is interessant. Dit perceel is eigendom van de Vereeniging
„Hendrick de Keyser".
Het huis no. 73 is een tehuis vcor weduwen volgens beschikking van Mej. Johanna Margaretha de Vries, die bij haar
overlijden in 1849 haar woning, die doorloopt tot de Torenstraat, daarvoor heeft 1Derstemd. De voordeur en het bovenlicht zijn bewerkt in rococco-stijl.
De topgevels van 75 en 79 zijn respectievelijk in 18de en
17de eeuwschen stijl.
Bij het aanzienlijke heerenhuis, genummerd 84-86, de voormalige woning der Van Bleiswijks (18de eeuw), gekroond
net hardsteenen antiek, is de kruising van de Westerstraat
met den verkeeroweg Station - Venedie - van Bleiswijkstraat richting Andijk en Medemblik. Het Venedie (een gedempte
gracht, met bloemperken en gazons) is waarschijnlijk ge-

noemd naar een huis Venedig (Venetie), mogelijk de woning
van een koopman, die handel dreef op Venetia, want reeds in
de 15de en 16de eeuw had Enkhuizen handelsbetrekkingen
met de landen langs de Middellandsche Zee. Thans is in die
straat gevestigd het kantoor der Incassobank N.V. Schuin
daartegenover staat het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente (herbouwd 1890).
Door de Westerstraat voortgaande, vinden we bij de no.'s
92 en 94 twee goed geconserveerde oude gevels: no. 92, de
a.potheek met hoogen trapgevel en banden van zandsteen: als
gevelteeken een rozeboom, en het jaartal 1625, het laboratoriurn er naast is soberder, 16de eeuw. Beide gevels werden in
de jaren 1944/45 gerestaureerd, evenals de gevels van de
perceelen No. 94 en 110.
No. 91, het kantoor van de Arnisterdamsche Bank N.V.
in de gevellijst de wapens der geslachten Buyskes en
Verbruggen. Het werd gebouwd door T. Buyskes, (± 1760,
geh. met P. Verbruggen), een der leden van de famine, die in
Enkhuizen een historischen naam heeft, daar Pieter Buyskes,
verwant met de Semeynsen, bij den overgang der stad en later
een krachtig aandeel heeft gehad in die beweging.
Tegenover het Politie-Bureau (no. 97) voert de Vijzelstraat

naar het Plantsoen, de Noorderpoort, e.v.v. In de straat is de
SNOUCK-VAN-LOOSEN-ZIEKEN-INRICHTING,
in het leven geroepen door Beheerders van. het Snouck-vanLoosenfonds en onder beheer van de Vereeniging voor Ziekenverpleging.
Het is 19 October 1900 ingewijd, modern ingericht en werd
in 1932 vergroot door aanbouw van een nieuwen vleugel.
Schuin daartegenover staat het kerkgebouw der HersteldApostolische-Zendings-Gemeente, Stam Juda.
Voorbij het Politiebureau komen we aan het Zusterhuis van
de „Congregatie der Eerw. Zusters van Onze Lieve Vrouwe",
waarvan het Moederhuis gevestigd is te) Amersfoort, daarnaast de R.K. Pastorie en de
ROOMSCH-KATHOLIEKE KERK.
Deze ib toegewijd aan de H. Franciscus Xaverius en bevat diens
beeltenis, benevens die van de H.H. Gomarus en Pancratius,
voormalige patroonheiligen der stad.
De kerk is in 1905 nieuw gebouwld volgens ontwerp van den
architect Nic. Molenaar to 's-Gravenhage. HRt is een kruiskerk
met zeer kort transept en eenvoudig gepolychromeerd. De stig
is vroeg-Gothiek. In het jaar 1928 werd de kerk aanmerkelijk
vergroot en van een fraaien toren voorz4en. Een der beide kleine

altaren heeft een tabernakelkast met antiek zilveren drijfwerk,
voorstellend de geboorte van Christus. In de sacristie zijn nog
kostbare antieke prieotergewaden. Achter de kerk is de Doopvont, waarvoor een beeldengroep, voorstellende Adam en Eva,
verdreven uit het Paradijs. Aan de eene zijde de Cherubyn met
het vlammend zwaard en op zijn schild het opschrift „In Adam
omnes moriuntur" (In Adam zullen alien sterven), aan
andere zijde de Vredesengel, wijzend op Christus aan Zijn
kruis, Die door Zijn dood de wereld verlost heeft, welke engel
een schild in de hand houdt met het opschrift .„In Cristo omnes
vivicabuntur" (In Christus zullen alien herleven).
Deze Doopvont is zeer verdienstelijk in eikenhout gebeeldhouwd.
Aan het Zusterhuis is verbonden een R.K. Bewaarschool, en
daarachter verrijst de Sint-Nicolaasstichting, bestemd tot opneming van ouden van dagen en weezen. De otichting dagteekent van 1855, in 't leven geroepen door Pastoor J. G. van
't Rood, en is in 1925 herbouwd en tevens belangrijk vergroot.
In de onmiddellijke nabijheid zijn tevens gevestigd de R.K. Bijzondere Meisjesschool (hock Harpstraat) en de R.K. Bijzondere Jongensschool (Oude Doelen), beide nieuw gebouwd in
modernen trant.

Ten Westen van de R.K. Kerk sluit een zwaar gesmeed
ijzeren hek aan de straatzijde de terreinen en gebouwen of van
het
GEREFORMEERDE WEESHUIS.
Het hoofdgebouw is van nog jongen datum; het is in 1906
opgetrokken, en kenmerkt zich door massieve constructie. Aan
weerszijden van de groote portiek aan de voorzijde bevinden zich
de Regenten- en Regentessekamers, die een voornamen indruk
maken. Zij zijn beiden gestoffeerd met kostbaar goudleerbehang,
dat in 1742 in het oude gebouw werd aangebracht, sierlijke
marmeren schoorsteenmantels, die rijk gebeeldhouwde boezems
(style Louis Quinze)
zware koperen kronen,
dragen, bewerkt door
Pieter de Nicolo (1738)'
en een aantal paneelen
met portretten van mannen en vrouwen uit de
16de en 17de eeuw,

GEREFORMEERD WEESHUIS.

waarbij ook zeer groot doek, gesigneerd Doncker (midden 17de
eeuw).
Het bijgebouw is eveneens nieuw; de fraaie gevel is een getrouwe copie van den gevel van het oude Weeshuis, die van
1616 dagteekent. Boven de rijk gebeeldhouwde portiek is een
gevelsteen, voiorstellende het geven van onderwijs aan jeugdige weezen. De top prijkt met sierlijke klauwstukken en velerlei ornamenteering.
In den uitgestrekten tuin achter het Weeshuis staat een
hardsteenen monument ter eere van Johanna Margaretha de
Vries, aan wie de instelling groote verplichtingen heeft. Bij
haar overlijden in 1849 beschikte zij een som van f 70.000 ten
behoeve van het Weeshuis, waardoor de Regenten in staat
werden gsteld, de weezen, die wegens de ontoereikende fondsen der te voren rijke instelling na den Franschen tijd, in de
Weldadigheidskolonien Frederiksoord en Veenhuizen werden
verpleegd, weder onder eigen hoede te nemen, en het Weeshuis
opnieuw aan zijn bestemming te doen beantwoorden. Op de
vier zijden van het monument zijn inscripties aangebracht, betrekking hebbende op de schenking en de legate ice.
De stichting van het Weeshuis dagteekent van 1551, en dit
was gevestigd in een prceel, thans ingenomen door de R.K.

kerk, dock in 1574 werden de gebouwen en terreinen van het
Ursulinen-klooster bestemd en ingericht voor den dienst van
het Oude-Armen-Weeshuis.
Tegenover het Weeshuis staat een oud gebouw met Gothische ramen en aan de Oostzijde een ronde koorafsluiting. Het
doet dienst als gerneentelijk gymnastieklokaal, maar heette
eertijds de St. Eucherius-kapel, behoorende tot het Sint-Claraof Barrevoeterlsklooster, dat een zeer groote ruimte tusschen
de Westerstraat en de Drie Banen besloeg. Na de Reformatie
werden de daarbij behoorende gebouwen ingericht voor Provenhuis en Oude Armenhuis (in de 19de eeuw gesloopt). De St.
Eucherius-kapel heeft voor onderscheiden doeleinden dienst
gedaan, (Gemeenelandsgevangenis, „Turf kerk", Vleeschhal,
Exercitielokaal, Concertzaal, Lagere School, Normaalschool,
than .% Gymnastieklokaal).
Het huis Westerstraat 110 (Centra Winkel) heeft een ouden
geMetselden gevel met pilasters en consoles, is waszschijnlijk
uit het begin der 17de eemo. Dit gebouw werd in het jaar 1944
gerestaureerd.

DE WESTERKERK.
Evenals de Zuiderkerk
dagteekent ook de Westerkerk uit de 15de eeuw.
Aanvankelijk meer bescheiden van afmetingen,
verkreeg deze kerk, gewijd aan Sint-Gomarus,
na ongeveer een eeuw
haar tegenwoordige grootte. Trotsch, (tat zij hunne
Buren van Pancras-kerspel (oostelijk deel der
stad) in den bouw hunner
kerk hadden overvleugeld,
wilden de parochianen van
Sint-Gomaruskerspel daarbij ook een toren stichten,
die den Pancras-toren in
hoogte en sierlijkheid verre
zou overtreffen. Tot de

OOSTERPORTAAL WESTERKERK.

verwezenlijking van dit
plan is het echter niet
gekomn. Zij moesten
zich tevreden stellen
met het houten klokhuis, dat in 1519 op den
vierkanten steenen onderbouW is verrezen. en
dat een ietwat zonderlinge vertooning maakt
naast de grootsche afmetingen der kerk. Deze
heeft drie beuken: de
koorsluiting vormt drie
zijden van den achtkant
met achtzijdige torentje in de beide hoekpunten. In de lengte as
van deze zuidelijke beuk
is aan de z4jde der Westerstraat een portaal
ZUIDERPORTAAL WESTERKERK.

uitgebouwd, met een Bevel in renaissan.cestij1 (1603). Door het
portaal binnenkomende, leest men op twee balken in gulden
letteren de volgende historische herinneringen:
I.

Int jaer vijftienhondert tseventigh twee
Is door Jehovae crachtighe hant
't Pausdom verstooten uit dese stee
De ware relijgie daerin geplant.

II.

Die Spaensche vloot
Seer vreeslijk groot
Heeft Godt te niet gebracht
Int jaar van tachtig acht.
MDLXXXVIII

Twee rijen hooge zuilen op achtkantige basementen, die
slanke schachten dragen en met bladkapiteelen, steunen de drie
even hooge kerkgewelven. Het gedeelte,, dat voor den gewonen
kerkdienist is bestemd, wordt van het koor afgescheiden door
het „beroemde eikenhouten koorhek, dat zeker althans in
sommige zijner deelen het voortreffelijkste houtsnijwerk bevat,
dat de 16de eeuw hier te lande heeft opgeleverd". Het bestaat

uit zes vakken; de paneelen, pilasters en friezen prijken met
sierlijk gecomponeerd ornamentwerk. De zes Bogen boven de
kolommen bevatten aan de Westzijde voorstellingen van de
vier Evangelisten, dozes en Jozua, aan de Oostzijde ziet men
in een der boogvelden het wapen van Karel V. Op een der paneelen komt het jaartal 1542 voor. Evenzeer munt de preekstoel uit door kostbaar snijwerk uit de tweede helft der 16de
eeuw. 1 ). Voorts vindt men snijwerk aan de deuren en lijsten van
het Oosterportaal (1639) met het wapen van Enkhuizen boven
de deur van het Zuiderportaal (1621).
In 1549 werd de kerk voorzien van het groote orgel met zijn
mooi front. Dank zij de accoustiek der kerk maakt de klank
van het orgel in al zijn nuances een prachtig effect, en zijn de
orgelconcerten, die in den zomer meermalen gegeven worden,
een, bron van kunstgenot.
Ter zijde van het orgel is een kapel (doopkapel) uitgebouwd.
Aan de wanden hangen de wapenschilden (z.g. rouwkassen)
van verdienstelijke en hooggeplaatste Enkhuizer burgers: o.a.
1 ) Een zeer gedetailleerde beschrijving van de bewerking van het koorhek, den predikstcel en het orgel vindt men bij Van Arkel en Weisman:
Noordhollandsche Oudheden. le stuk, blz. 96-101.

van Gerrit Entz, tijdens de regeering van hertog Karel de
Stoute burgemeester der stad, door hertog Filips van Bourgondie tot Ridder geslagen en door diens zoon Karel ter belooning
van bewezen diensten (hij bekleedde den rang van Vice-admiraal
van Holland) begiftigd met de eilanden Urk en Ens met
Emmeloort (Schokland) ; van den dapperen Vice-admiraal
Volkert Schram, die zich in den tweeden en derden Engelschen
zeeoorlog kloekmoedig onderscheidde en met zijn stadgenoot,
den Schout-bij-nacht David Vlug, die bij den vermaarden tocht
naar Chattam (1667) het gros der fregatten kommandeerde
en deswegen vereerd werd met een kostbaren gouden ketting
en medaille, den heldendood stierf in den bloedigen zeeslag
nabij de Zeeuwsche kust op 7 Juni 1673, van den Schout-bijnacht Frederik Stachouwer, gesneuveld in den vierdaagschen
zeeslag in Juni 1666, van den zeekapitein Pieter Kerseboom,
enz.
De familiewapens op de grafzerken zijn op eenige uitzonderingen na in den Franschen tijd weggehakt. Verscheidene dier
zerken vertoonen mooi beeldhouwwerk. In 't westelijk deel
vindt men eenige zeer oude zerken uit 't midden der 16de eeuw,
waarvan een in Renaissance-vormen bewerkt uit 't jaar 1546.
Onder de zerken op het koor trekt o.a. de aandacht die, gewijd

aan Jacob de Jongh, Luitenant-Admiraal van Holland en
West-Friesland, overleden 4 December 1718.
Op een der steenen in het koor leest men het volgende lofdicht:
OP HET METALEN WAPEN
DER
SEMEYNEN.

Toen Hollands vrijheid rees uit Albaas tyranye
En one Enkhuizen 't eerst zich van den dwang ontsloeg
Die ligchaam drukte en siel was 't voor Semeyns genoeg
Zijn schat verspeeld to zien ten vat der dwinglandije
De erkentenis hieid dien naam twee eeuwen reeds in waarde
Zoo duurzaam is de jeugd die ijzer tart en staal
Waartoe dan nog dit werk vereeuwigd door metaal?
Uit zorg of Holland gantsch van de eelste deugd ontaardde.
1774.

Jan de Jongh de Jonge.

Het metalen wapen is waarschijnlijk ook in den Franschen
tijd verdwenen. Het lofdicht werd aan de nagedachtenis der
familie Semeyno gewijd bij gelegenheid van de schitterende

viering van het tweede eeuwfeest der omwenteling te Enkhuizen op 21 Mei 1572, waarbij de leden van dit geslacht een
belangrijke rol hebben gespeeld, en die ook in den loop der
volgende gebeurtenissen aan de zaak der vrijheid, aan hunne
stad en den Prins van Oranje gewichtige diensten bewezen,
zoodat de Prins om hunnentwille een zeldzame uitzondering
maakte en bepaalde (bij acte van 1577), dat „aan Meindert
Semeyn van Enkhuizen, getrouwt aan den huize van Egmont
en de oudste zijner Nakomelingen in infinitum tot alien tijden
tot alien Ampten, dien zij bequam wezende mogen begeren,
geprefereert zullen zijn".
In 1925 is in den Westelijken muur tusschen het orgel en
de doopkapel een •gedenkoteen aangebracht ter herinnering
aan den beroemden schilder
PAULUS POTTER,
van moederszijde afstammeling van Meindert Semeyns en
Geertruide van Egmond. Hij werd geboren 20 November 1625
te Enkhuizen, waar zijn vader Pieter Potter de schilderkunst
beoefende.
Paulus Potter verwierf zich een plaats onder de grootste
kunstenaars der 17de eeuw. Hij openbaarde niet alleen een
buitengewoon talent, maar tevens een reusachtige werkkracht

in weerwil van een zwak lichaamsgetstel. Toen hij op 29-jarigen
leeftijd te Amsterdam overleed, had hij meer dan 130 schilderstukken voltooid, waaronder „de jonge stier" (1647), die in
het Mauritshuis te 's-Gravenhage ieders bewondering wekt,
benevens een menigte etsen, teekeningen en stuclien. Werken
van Potter, die op een lijn gesteld wordt met Rubens, Van
Dijck en Rembrandt 1 ), vindt men in alle groote mutsea van
Europa (Zie ook het Stadhuis).
Het Zuiderportaal met nevengebouw heeft twee gevels in
Laat-Gotische vormen uit het begin der 17de eeuw. Op de
bovenverdieping bevinden zich twee vertrekken, waarvan het
eene, behangen met goudleder, en gemeubileerd met tafel en
stoelen uit de 17de eeuw, bestemd is voor de vergaderingen
van den Kerkeraad, terwijl het andere bekend is als de „StadsBoekkamer", waarin een belangwekkende boekverzameling is
bijeengebracht. Alps stichter idezer „Bibliotheca Enchusana,
welke omstreeks 400 werken (339 in folio en 62 in kwartoformaat) omvat, meerendeels van theologischen aard, werd
tot voor kort aangemerkt Ds. G. Vesterman tegen het einde
van de 16de eeuw predikant te Enkhuizen en aldaar overleden,
1) Busken Huet: Het Land van Rembrandt.

doch enkele jaren geleden is Ds. D. A. Brinkerink vroeger te
Bovenkarspel tot de ontdekking gekomen, dat de „Librye",
than onder beheer van de Kerkvoogdij, haar ontstaan te
danken heeft aan het initiatief van Dr. Bernardus Paludanus
(zie hiervoor bij de beschrijving der Zuiderkerk) 1 ).
Tegenover de Westerkerk nabij de Bagijnenstraat, vertoont
een statige Oudhollandsche Bevel (1611) met forsche details
in gehouwen steen de wapens van Enkhuizen en WestFriesland, benevens een afbeelding van Prins Maurits. In dit
perceel werd in 1601 de „Munterij" van West-Friedland
(beurtelings om de zes jaren te Hoorn, Enkhuizen en Medemblik) gevestigd. Het heeft later dienst gedaan als woonhuis,
doch werd voor enkele jaren door wijlen den heer J. Sterken
.aangekocht en geschonken aan de ofd. Enkhuizen der Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende
dranken, die het liet inrichten tot een Geheelonthouderskoffiehuis en logement, terwijl daarnaast een nieuwe Concert1) Een zeer belangwekkend artikel over de „Geschiedenis der Boekerij
in de Westerkerk te Enkhui2,en" is in 1908 verschenen in het ,,Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen" van de hand van Ds. D. A.
Brinkerink, die ook een nieuwe uitgave van de Bibliotheek heeft bezorgd.
Dr. Johan Theunisz wijdfe in 1925 cok een artikel in ,,Het Bock" over
de Librye.

en Vergaderzaal „De West-Frieache Munt" werd gesticht,
geexploiteerd door dezelfde afdeeling. Aan de Westzijde van de
Munt is het gebouw van het Departement Enkhuizen der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, waarin een ruime vergader- en concertzaal „Concordia", benevens de Volks-bibliotheek en de Spaarbank der Maatschappij.
Daarnaast verrijst de Rijks Hoogere Burgerschool met 5jarigen cursus, een nieuw gebouw, waarin ook gevestigd zijn
de Avondechool voor a.s. Ambachtslieden, en de Handelsavondcursus van den Enkh. Neutralen Middenstandsbond.
De Munt vormde met de belendende gebouwen en erven, zich
uitstrekkende tot den Dijk, oudtijds een kerkelijke instelling,
bekend onder den naam van „Patershof" (1467) en bestemd
voor den dienst van den Deken van West-Friesland, die te
Hoorn resideerde. Na de reformatie van 1572 kregen de gebouwen een andere bestemming, ook de naam veranderde,
isedert Prins Willem I er in October 1572 eenige dagen verblijf
had gehouden, alvorens zijn reis uit Duitsland naar Den Haag
voort te zetten, heette het Patershof voortaan Prinsenhof. In
een der gebouwen werd de West-Friesche Munt gevestigd, het
andere gedeelte werd ingericht tot vergaderplaats en kantoren
der Heeren Raden ter Admiraliteit, waaraan de naam „Zee-

kantoor" herinnert. Na de opheffing der Admiraliteits-colleges
kregen deze gebouwen een andere bestemming en ondergingen
zij menige verandering.
De Westerkerk was in de 15de en 16de eeuw het centruxn
van een kring van kerkelijke goederen, waarvan reeds genoemd zijn: het Sint-Clara- of Barrevoetersklooster (met de
Sint-Eucherius-kapel), het Urselinen-klooster en het Patershof. Tusschen de beide laatste beyond zich nog het SintAgnes-klooster en achter de Westerkerk het Westerklooster
(1441), gewijd aan Sint-Caecilia (Orde van den H. Franciscus). Na de Reformatie werden de gebouwen van dit klooster
verlaten en in 1594 bestemd tot Bayerd of Leprozen-, Ziekenen Pesthuis; de fondsen voor inrichting en onderhoud werden
voor een groot deel verkregen uit de opbrengst van loterijen.,
gehouden in 1594 en 1609. Van deze gebouwen is niets meer
over gebleven, doch het terrein heet nog altijd: „het Klooster".
Van de Westerkerk gaande in de richting van de Koepoort
valt de aandacht allereerst op den prachtigen antieken gevel
van het heerenhuis op den hoek der Paulus Potterstraat tegenover de Prinsenstraat. Op de breede lijst boven 't gemoderniseerd onderstuk zijn de in steen uitgehouwen wapens van Prins
Maurits en Holland, benevens verdere beeldwerkversieringen

aangebracht en het
jaartal 1617. Hooger
ziet men links in steen
uitgehouwen: de gegekroonde Hollandsche
leeuw met bundel pijlen
en zwlaard in een omtuind perk met het
onderschrift HOLLANDIA; rechts een steen
met een voorstelling
van Jacob en Rachel
aan den put (Gen. 28),
nader aangeduid door
het onderschrift: DAR
WAS IACOBS WATERPUT. Deze reliefs zijn
door fijn ornamentwerk
omgeven en worden geflankeerd door Dorische pilasters, een conIstructie, die op elke

GEVEL IN DE WESTERSTRAAT (1617).

verdieping is toegepast. De banden van gebakken en gehouwen
steen, de vazen, bollen en votulen, die den topgevel versieren,
met als bekroning het wapen van Enkhuizen, gehouden door
de stedemaagd en de gestyleerde muurankers — dat alley
maakt dezen gevel tot een der fraaiste van het land.
In de Prinsentraat of Tabaksstraat, welke schuin tegenover
deze woning leidt naar den Dijk en het Station, zien we nog een
paar in steen uitgehouwen huismerken, zooals die eigen waren
aan Oudhollandsche woningen, n.l. op een hoekbuis een eend
met het onderschrift: „TWOORT STAV.AST" en een weinig
verder „De Keizerskroon".
Waar de Prinsenstraat uitkomt in de Westerstraat (de Nieuwmarkt) stond voor de vergrooting der stad van 1590 de stadspoort, een „kleine poort van steen geboudt (1533) en aen de
suidt-syde van den doorgang met een sterke cierlijken tooren
halfrondsgewijs versterkt . . . met twee vleugelen muurs, aen
de noordsyde acht en aen de suidsyde tien voeten
't Welk awes aan de stadt 2513 gulden kostte. In den loop der
volgende jaren werden deze vleugelen door een hoogen steenen
muur verbonden aan de verdere versterkingen: van de poort
of zuidwaarts, daarna door de Paktuinen naar den Drommgdaris, noordwaarts langs de Oude Gracht en het Spaansch

Leger naar het Sybrandsplein aan 't begin van den Visschersdijk. Die muur rustende op paalwerk, Was ,„beneden zes, hovel'
vier groote Leidsche steenen dik", en voorzien van wachttorens en rondeelen. Eerst in 1570 was de ommuring met de
grachten, bolwerken, stakettingen, enz. welke Enkhuizen tot
een geducht versterkte en onneembare veste maakten, geheel
voltooid. Op den plattegrond der stad kan gemakkelijk de loop
van de oude ommuring gevolgd warden. Het nieuwe stadsgedeelte, dat men in het laatst der 16de eeuw begun tee bewerken, onderscheidt zich van het oude, de stedelijke kern,
door ruimer en regelmatiger aanleg.
De nieuwe stadspoort, Wester-. of Koepoort, werd ongeveer
600 Meter Weetelijker gebouwd. Op de Nieuwmarktspijp
staande, zien we haar het perspectief der (Nieuwe) Westerstraat afsluiten. Doch vanaf de genoemde „pijp" trekt nog
een ander vergezicnt de aandacht, n.l. rechts de Oude Gracht
met hooge boomen op de wallen, de bruggen en aan het eind op
den vestingwal, de „Oude-Gouws-boom".
De (Nieuwe) Westerstraat is een breede, ruime straat, met
een vrij levendig verkeer. Het huizenmateriaal aan weerszijden
levert groote verscheidenheid: oude 17de eeuwsche gevelis naast
de meest moderne, enkele patricische koopmanshuizen uit den

bloeitijd en eenvoudige arbeiderswoningen en burgerhuizen
wisselen elkander voortdurend af. Van de gebouwen noemen we:
1. het kerkgebouw der Hersteld-Apostolische Zendingsgemeente,
2. het Diaconie-Oude-Mannen- en Vrouwenhuis, gebouwd
in 1876, aan welke stichting verbonden is de naam van de
Dames Snouck-van Locsen, wier mildheid de Diaconie der
Ned. Herv. Kerk in staat stelde, op onbekrompen wijze een
tehuis voor ouden van dagen, dat aan alle eischen beantwoordde en tegelijk een sieraad der stall is, to doen oprichten. Op een
bord in de vestibule (uit een vroeger Huis op het Verlaat afkomstig) leest men in gulden letteren:
1776.
De milde Christen brengt zijn offer in Gods tempel;
't Wordt hier door liefde en vlijt aan de armoede uitgedeeld;
Die ons den Heiland in Zijn armen stand verbeeldt;
Geen liefdloos hart zette ooit den voet op den drempel.
J. de Jongh de Jonge.

3. In de Raamstraat tegenover het Diaconiehuis staat de
Vrije Protestansche School en de Chr. Bewaarschool.
4. In de Klopperstraat, eerste zijstraat links staat de
Gereformeerde Kerk.
5. Het tweede huis vanaf de K4opperstraat (Westerstraat) heeft drie beelden in den voorgevel, afkomstig uit het
in het laatst der 17de eeuw gesloopte Stadhuis. Het middelste
stelt voor „Maurits van Nassau", en wordt geflankeerd door
de bustes in hoog relief van Karel V en Filips II. De muurankers in het bovendeel van den gevel duiden aan,. dat het
huis gebouwd werd in 1595.
6. Een heerenhuis met hoogen trapgevel, versierd met
beeldwerk in de kroonlijst: in het midden een haringbuis, aan
de einden leeuwenfiguren, en het jaartal 1644, daarboven een
in steen uitgehouwen familiewapen van den stichter of vroegeren bewoner van het huis.

7. Aan het
eind der Westerstraat verrijst de Koepoort : een
groot en stevig
gebouw met indrukwekkend
front, van zware gehouwen
steenbrokken,
zoowel aan de
KOEPOORT (\roar de omlegging van den rijweg).
stads- als aan
de buitenzijde, diepe nissen, een gewelfden doorgang en een
koepeltje met een uurwerk. De poort werd gebouwd in 1649,
de koepel is er eerst in 1730 op aangebracht. Naar men wil
heeft Jacob van Campen het plan van de Koepoort ontworpen.

ROND DE HAVEN.
Er was een tijd, dat heel het leven in en de kracht van de
oude veste aan. de Zuiderzee werd beheerscht door de zeevaart,
die zich concentreerde in de haven en de onigeving daarvan,
wat we zien uitgedrukt in de aanleg der stad,, , de lijnen van den
plattegrond. De oorspronkelijke stadskern was omsloten door
ruime, breede zeehavens, die mettertijd na de vergrooting der
stad een aanzienlijk deel van haar oppervlakte besloegen, omringd door werven, pakhuizen en magazijnen, waarvan nog
enkele aanwezig zijn, die een beeld geven van den omvang der
handelsbeweging in de vorige eeuwen, werkplaatsen van allerlei aard: ankersmederijen, kuiperijen, zeilmakerijen, touwslagerijen enz., tot zelfts een geschut- en klokkengieterij en
langs de Zuiderzee (Keetendijk) een menigte zoutkeeten (in
verband met de haringvisscherij). Het heele Zuiderkwartier
der stad was ingenomen door uitgestrekte havens: de Buitenhaven, de Oude Haven, Nieuwe Haven, de Oude Buis-Haven
en de Sint-Pieters- of Nieuwe Buishaven, plaats aanbiedende
voor 5 a 600 haringbuizen, die in de 17de eeuw van Enkhuizen
uitvoeren, om „Neerlands goudmijn" (de Noordzee) te bewerken, voor de vaartuigen ter visscherij op de Zuiderzee als

in het hooge Noorden (walvischvangst), voor de koopvaarders,
die van hier naar alle oorden der wereld hun koers richtten.
Het grootste deel dier havens werd in de 19de eeuw gedempt, het gansche complex kromp in tot een haven van bescheiden afmetingen voor visschersvaartuigen en binnenschepen, waarvan slechts weinige gebruik maakten van de
binnenhavens (Oude Haven en Oosterhaven), Welke eveneens
haar groote beteekenis van voorheen hadden verloren.
In het laatste kwartaal der 19de eeuw is echter de havenbeweging niet onbelangrijk toegenomen. Ten behoeve van den
stoombootveerdienst werd een nieuwe haven aangelegd, terwig de gemeentehaven belangrijk werd vergroot. Op den kop
van den dam tusschen de twee havenmonden staat een hooge
ijzeren lichttoren, benevens een installatie van den stormwaarschuWingsdienst. Van dit punt heeft men een interessant
gezicht op de spoorhaven met station, de gemeentehaven met
haar groenen rand van iepen, den Drommedaris, de havendijk
daarnevens en verder de zee, welker golven slaan tegen den
hoogen zeedijk, die in haar bochtige lijnen ver met het oog
is to volgen.
Van het Station stadwaarts gaande, wordt de aandacht
allereerst getrokken door het

SNOUCK-VAN-LOOSEN-PARK.

SNOUCK-VAN-LOOSENPARK
Een geornamenteerde ijzeren boog boven den hoofdingang
wordt gedragen door zware hardsteenen zuilen, waarop de
wapens der familien Snouck en Van Loiosen zijn uitgehouwen,
benevens de inscripties, vermeldende de eerste-steenlegging op
18 Juni 1895 en de voltooiing op 17 Juni 1897, toen de vijftig
woningen in het Park alle werden betrokken.
De aanleg van het Park, dat een oppervlakte beslaat van
ruim 2 H.A.,, geschiedde voor rekening van beheerders van
het Snouck-van-Loosenfonds, volgens de ontwerpen en onder
leiding van den Amsterdamschen bouwkundige C. B. Posthumus Meyes.
Genoemrd fonds werd gesticht uit de nalatenschap van
Vrouwe Maria Margaretha Snouck van Loosen, de laatste afstaminelinge van een oud-Enkhuizer patricische familie, overleden 30 October 1885. Bij uiterste wilsbeschikking bepaalde
zij, dat haar aanzienlijk vermogen zou worden bestemd ten
bate van nooddruftigen en behoeftigen, of om minvermogenden tegemoet te komen. Verschillende instellingen te Enkhuizen danken haar ontstaan aan dit fonds, uit welks inkomsten voorts vele corporation financieel worden gesteund,
ouden van dagen, weduwen en zij, die niet in eigen onderhoud

kunnen voorzien, toelagen ontvangen voor levensonderhoud,
zoodat het fonds in ruimen kring rijken zegen verspreidt, ook
buiten Enkhuizen.
In overeenstemming met de bedoeling der erflaatster besloten de Beheerders tot den aanleg van het Park, dat vijftig
arbeiderswoningen, in blokken van twee tot acht woningen
over de geheele oppervlakte verspreid, benevens een kantoorgebouw met woning voor den opzichter, bevat, en rijk beplant
is met boomen en heesters, terwiji de gazons versierd zijn
met keurige bloemperken. Een vijver van afwisselende breedte
doorsnijdt in mooie gebogen lijnen het Park over de geheele
lengte; in het Park bevindt zich een voliere. De huizen zijn
degelijk en keurig ingericht en worden beschikbaar gesteld
voor arbeidersgezinnen.
Door het Park en daarlangs bereikt men van het Station
gemakkelijk het westelijk deel der Stad (Nieuwe Westerstraat
en omgeving). Ten Westen van het Park liggen de gemeenelijke
vruchtentuin en de gebouwen en terreinen van de Vereeniging
voor Werkverschaffing, in een omlijsting van nieuw gebouwde
heerenhuizen en andere woningen langs den Kuipersdijk met
de Openbare Lagere School A, de Lange en Korte Tuinstraat en
den Admiraliteitsweg.

Om de haven heen
bereikt men den
Drommedaris, eertijds de Zuiderpoort,
een stevig bouwwerk,
dat deel uitmaakte
van de verdedigingswerken der stad en
van de zeezijde den
toegang tot de buiten- en binnenhavens
beheerste. De poort is
omstreeks 1540 gesticht. „Dit gebou
wierdt van steen opgehaelt en alles van
binnen op Bogen seer
konstig gewrochten,
soo boven als onder
de aerde met verscheide gevangkenissen versien. A= de

DROMMEDARIS

POORT DROMMEDARIS BRUGZIJDE.

west sijde wierdt het
met 'n grooten en
stwaeren toorn of rondeel, en aen de oostkant met een half rondeel beschermt, aen
welker buitenste tsyde
het wapen des Keisers
(niet meer .aanwezig,
wel een schild met het
Enkhuizer wapen) in
witten steen uitgehouwen, plag gesien to
worden". (Brandt,
Kroniek van Enkhuizen, 1666, biz. 67).
In 1649 is het
gebouw, dat aanvankelijk lager was, opgemetseld tot de tegenwoordige hoogte en
op het rondeel een

spits, uitloopende in een koepel, gesteld, waarin ongeveer tien
jaar later een uurwerk met klokkenspel is gehangen. Het gebouW heeft in 1914 en 1915 een belangrijke restauratie ondergaan en is tevens versterkt. De ruime hal (voormalig wachtlokaal) gelijkvloers, heeft een mooi stergewelf en diepe nissen,
waarin kanonnen geplaatst waren, die de havens konden betstrijken. Deze ruimte wordt thans gebruikt voor opslagplaats
van materialen. Een houten wenteltrap voert naar de bovenverdiepingen.
De poort-ingang aan de zijde der brug heeft een zandsteenen
portiek, gekroond mpt het wapen van Enkhuizen, uit het jaar
1649. Door een bombardemient op 15 Maart 1945 is deze ingang
zwaar gehavend. Rumen tot restauratie zijn in behandeling.
De toegang aan de zijde der haven heeft gebeeldhouwd lijstwerk uit 1540 (oorlogsattributen, vruchtfestoenen, maskers,
enz.).
Aan den muur hangen twee ankers als herinnering aan een
mislukten aanslag der Gelderschen op de tstad in 1537: een
paar schepen van hertog Karel van Gelre poogden Enkhuizen
to verrassen, maar zij werden door ingezetenen opgemerkt;
de opvarenden wachtten den aanval niet af, maar namen
overhaast de vlucht, zich den tijd niet gunnende, de ankers

to winden, die afgekapt, en later door inwoners der stad
werden opgevischt, en als zegeteeken in eere gehouden werden.
Op den nevens de ankers ingemeteelden steen is deze gebeurtenis medegedeeld in het tijdvers:
en ChVsaM InsMils toCItIs sVb noCte sILetI
obrVer adnlXa e geLrlCa perfIdIa
(XXij junij)
waarvan de volgende vertaling, eveneens in den vorm van een
tijdvers, in de Kroniek van Brandt voorkomt:
de geLders ontroV soCht enkhVlsens strildbre waLLer,
bII naCht Met haere List Van bVlten t'oVerVaLLen.
Onder het Latijnsche tijdvers leest men nog:
Anchora qua in cernes ferro precisa bipeni
Artes testantur, perfide Gelre, tuas.

Dees' ankers, afgekapt, toen d' aenslag was gelnist,
Getuigen, Geldersman, uw trouwOooze list.

PANORAMA DROMMEDARIS EN ZEESLUIZEN.

Dat de Drommedaris vroeger dienst
heeft gedaan als gevangentoren, bewijzen de nog aanwezige
cellen op de hoogere
verdiepingen.
In de wanden van
een vertrek op de
eerste verdieping, dat
met eikenhout is beschoten, ziet men een
aantal teekeningen
namen door gevangenen gesneden.
Een van de meest
treffende inscripties
is wel deze:
KLOKKENTOREN VAN DEN DROMMEDARIS.

Och verlangen, verlangen
Hoe hebdy mi omvangen
Hadde mi hope niet ernert
Verlangen hadde mi gants vertert.
Gesnede den 9en novemb 1575 bi mi
Meister Jacob van Dansick 1575. 9. novemb.
Een ander luidt:
Meister Janzoon Schelvisch 1575
Looft God met harpen en snarenspel
Gi yolk van Isrel.
Het in 1915 eveneens gerestaureerde carillon in den koepel
bestaat uit 20 klokken, afkomstig uit de werkplaatsen der
Hemony's to Amsterdam (1675). Verder zijn er nog 4 klokken
van ouder maaksel,, waarvan drie met 't randschrift:
Ihefus . mftria johannes . gerhardith . de .
wou . me . fecit . anno . domini . MC
III.
Van het platform van 't half rondeel geniet men een fraai
vergezicht over de zee en de stad. Op de borstwering zijn
richtingwijzers aangebracht.

Het terrein tusschen den Drommedaris en de haven wordt
gebruikt voor het drogen van de netten der visschers. Ten
behoeve van den vischafslag is hier van Gemeentewege in 1913
een gebouw opgericht, dat in 1947 werd vergroot.
Deze open ruimte was vroeger ingenomen door een stevig,
van een gracht omringd, boiwerk, Willigenburg genaamd
(1572), aansluitende bij een bolwerk aan de overzijde der
haven, Denenburg geheeten.
Nabij den Drommedaris is een schutkolk, waardoor de
buitenhaven in gemeenschap staat met de binnenhavens. Die
schutkolk is 33.75 M. lang en 10 M. breed, en bevat een dubbel
stel eb- en vloeddeuren. Na voltooiing van de Afsluitdijk worden
die deuren niet meer gebruikt. Op den hoek bij de uitmonding
staat een klein vierkant gebouwtje: de Rijks-getijde-meter met
zelfregistreerende peilschaal. Aan de overzijde der sluiskolk is
een groote taanderij en daarnaast d'Oude Sta,dsherberg, in 1598
van stadswege gebouwd, thans particulier eigendom.
De huizenrij tegenover d'Oude Stadisherberg Levert een
pittoresken aanblik op.
De brug bij den Drommedaris leidt naar het Zuiderspui en
de Bocht, het type van een antiek stadsgedeelte met eenige
opmerkelijke gevels: een hooge trapgevel met steenen, voor-

stellende twee compassen
met zon en maan. In het
perceel daaropvolgende is
een gevelsteen met het
jaartal MCCCCCXXVII.
Op de eteenen brug over
den Havendijk is een
huisje gebouwd, waarin
een valluik ter afsluiting
van deze binnenhaven; de
Bevel is versierd met de
in steen uitgehouwen
wapens van Enkhuizen,
Hoorn, Medemblik, WestFriesland en van Prins
Maurits.
In de Bocht stond in
vroeger eeuwen nog een
sterkte, die met de Blauwe Poort aan den zeekant
den toegang tot de Oosterhaven moest beveiligen.
Genoemde sterkte werd ge-

OUD HUISJE OP HET SPUI.

bouwd in 1396, „van widen steen uit het water opgehaald,
later vergroot en van boven met ischietgaten voorzien", en
heette de Engelsche toren, zoo genoemd naar de Engelschen,
in dienst van Hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland,
die Enkhuizen in 1395 en 1396 had gekozen als operatie-punt
voor 4n strijd tegen de Friezen, en tot de versterking der
stad aan de zeezijde medewerkte. In 1602 werd deze toren van
een hooge kap voorzien en bestemd tot vergaderplaats van de
Oost-Indische Compagnie; hierdoor kreeg het gebouw sedert
den naam van Oost-Indischen toren. In 1630 verhuisde de
Kamer naar haar eigen gebouw bij het Staversche Poortje.
In 't begin der 19de eeuw heeft de toren het lot gedeeld van
zoovele poorten en gebouwen, die Enkhuizen eertijds tot een
sieraad hebben gestrekt.

DE PAKTUINEN.
De binnenhaven, die bij den Drommedaris uitkomt op de
schutkolk, werd gegraven in 1542, heette ,aanvankelijk Nieuwe
Haven, later Oude Haven, wordt gewoonlkjk de Dijk genoemd.
Aan de eene zijde is een mooie breede laan, de Paktuinen, beplant met een dubbele rij iepen. Langs de Paktuinen, waar

vroeger aanzienlijke koopmanswoningen net pakhuizen en
scheepstimmerwerven, aanwezig waren, treft men thans een
tweetal belangrijke ondernemingen aan:
1. De Enkhuizer Constructie Werkplaats, uitoefenende het
scheepsbouwbedrijf, dat in het laatst der 19de eeuw van geen
beteekenis meer was. De werkzaamheden op de eenige overgebleven werf bepaalden zich tot reparation. In 1903 kwam deze
w'erf in handen van nieuWe eigenaars, die het bedrijf hebben
ingericht voor den aanbouw van ijzeren vaartuigen, voor rivier
en zeevaart, en er zoodanig uitbreiding aan hebben gegeven,
dat er in sommige jaren 120 a 130 personen werkzaam waren.
2. De Enkhuizer Papierwarenfabriek N.V., voorheen D. v.
d. Spruyt, voor de machinale bewerking van diverse artikelen
voor verpakking.
3. De Enkhuizer Beton Industrie aan het Waaigat en aan
de Wierdijk, een bedrijf van grooten omvang, waar verschillende w'erken in gewapend beton worden uitgevoerd.
Het kantoor der Enkhuizer Constructie Werkplaats ,dateert
uit de 17de eeuw. De portiek is fraai gebeeldhouwd, en vertoont
leeuwenmaskers en een mannen- en vrouwenkop in hoog relief.
Boven het entablement is een tableau net een krijgsman en een
vrouw, die een anker en een vogel houdt. De bekroning bestaat

uit twee hoorns van overvloed, waarboven een zittende leeuw,
een bol vasthoudende.
In de fries, die het jaartal 1625 vertoont, leest men:
D.B.N.E.A.D.
S.P.F.D.Q.S.
U.E.U.S.S.T.
hetgeen wil zeggen: „Die benyt een ander syn profyt, Die
quelt syn vleesch en verslyt syn tyt 1 ).
Het huis is waarschijnlijk gesticht door het geolacht „Blaeuhulck". Ter zelfder tijd, dat de poortingang van de Drommedaris zwaar beschadigd werd door bominslag, op 15 Maart 1945,
werd dit gebou*, met belendende perceelen verwoest. Zoodat
nu nog slechts een ruin van dit, eens zoo fraaie huts is overgebleven.
Waar de Paktuinen gekruist wordt door de Spoorstraat,
staat het Hotel „Du Passage".
Het rijk belommerde terrein daar tegenover met de Stadsmuziektent in het midden leent zich uitstekend voor concerten,
1)

In 1914 is dit juweeltje gesloopt en vervangen door een copse van
't origineel in cement.

feesten en meetings. Ook hier bemerkt men de verwoestingen,
veroorzaakt door de Tweede Wereldoorlog. In de barre winter
van 1944/45 werden de fraaie boomen wegens de brandstofschaarste omgekapt.
Van de vele groote pakhuizen, die vroeger langs den waterkant stonden, is nog een overgebleven. Door een erf van den
weg •gescheiden is het ,,,,West-Indie", het magazijn der voormalige „West-Indische Compagnie". Het gebouw werd gesticht
in 1639 aan de kade der thans gedempte Nieuwe Haven, daarnaast had de Compagnie haar kantoor en vergaderzaal. Het
pakhuis behoort thans aan de N.V. Papierwarenfabriek.
In het huis naast de Papierwarenfabriek meldt een steen in
den Bevel, dat dit perceel in 1712 door Dirk Glas tot een
liefderijk einde werd beschikt (hofje voor weduwen), en dat
het in 1792 werd vernieuwd.

DIJK.
De noordzijde van de binnenhaven (de Dijk) wordt ten deele
ingenomen door een kade: de Veermanskade, terwijl het
andere deel nog als „dijk" (voorheen Nieuwendijk) teekent
met groene glooiing langs den waterkant.

lie Veermanskade is de los- en laadplaats o.a. van de booten
der N.V. Enkhuizer Stoombootdienst, v.h. J. de Bruyn, die ook
een vrachtautodienst naar Amsterdam en de Zaanstreek
onderhoudt. Een voornamen indruk maakt de aanzienlijke
huizinge van de vroegere Enkhuizer familie Snouck van
Loosen, gesticht in 1741 en opgetrokken in den stig van het
midden der 18de eeuw. Het hoofdgebouw heeft een deftig
front, uitgevoerd in hardsteen, met hoog bordes, waarboven
een reverbere, en op de kroonlijst een zware balustrade, die de
dakkapellen verbindt. Boven een der ramen ziet men de in
steen uitgehouwen wapens van D. S. van Loosen (t 1757) en
zijne echtgenoote Maria Bontekoning.; Ook de koepel naast
het hoofdgebouw is rijk met gebeeldhouwd hardsteen versierd,
evenals het poortje tusschen de beide afdeelingen. De deuren
zijn in overeenstemming met het geheel. „De gang bevat in
stuc-werk uitgevoerd, onderscheidene mythologische voorstellingen. Een der voorkamers prijkt met goudleder (geleverd
door Van Santen to Amsterdam in 1742). De rechter zijkamer
is met Utrechtsch trijp behangen. De rechter binnenkamer
heeft een zeer rijk bewerkten Rococo-schoorsteen met het
jaartal 1742. Daarachter bevindt zich eveneens een fraai be-
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timmerde kamer, met goudleder behangen". (Van Arkel en
Weisman).
Sedert 1892, nadat aan de achterzijde een nieuw gebouw is
opgetrokken, is deze patricioche huizinge met haar weelderig
interieur, overeenkoLnstig de testementaire be schikking der
laatste bewoonster, Vrouwe Maria Margaretha Snouck van
Loosen, bestemd en ingericht tot een Tehuis voor dames Int
den aanzienlijken stand, onder den naam van Snouck-vanLoosen-stichting.
In de Sint-Jansstraat die van hier naar het midden der istad
voert, is nog opmerkelijk een oude gevel, vertoonende gevelsteenen, waarop is afgebeeld een gekroonde bakkensoven, het
wapen van Enkhuizen en het jaartal 1639; het is het oude
bakkersgildehuis.
Nabij de Wilhelminabrug bevindt zich het Hotel „Die Port
van Cleve", waarnaast een gedeelte van den gevel der voormalige brouwerij „De Vijfhoek", bevattende antieke details:
twee ovale vensters met in load gevatte ruiten, een boog met
ornamentvulling, twee leeuwenkoppen, een schild met vijfhoek,
en het jaartal 1646. In een modernen pakhuisgevel prijkt een
gevelsteen, de Fortuin voorstellende. Van de Wilheiminabrug
over het midden van den Dijk is de aanblik naar alle zijden
'

GEZICHT OP DEN DIJK BIJ DE WILHELMINA-BRUG.

hoogst interessant: oostelijk de bedrijvige Veermanskade, en
de daartegenover gelegen scheepsbouwwerf, benevens do
Drommedaris met ophaalbrug, een schilderachtig aspect, dat
bijzonder de aandacht trekt van artisten; westelijk de belommerde waterkanten, eenerzijdo de Paktuinen, anderzijds
de Dijk.
Van de Wilhelminabrug, waarover een druk verkeer
(Westerstraat, Venedie en Dijk naar Paktuinen, haven en
Station) plaats heeft, westwaarts langs den Dijk gaande,
passeert men eenige oude hooge pakhuizen (voor den zaadhandel) en de opslagplaatsen der N.V. Bouwmaterialenhandel
v.h. L. van Wagtendonk & Zn.

DROMMEDARIS (HAVENGEZICHT).

ROND DE STAD.
Aan de landzijde was Enkhuizen to voren omgeven door een
hoogen vestingwal met bastions, zich uitstrekkende van den
Zuider- of Keetendijk in mooie ronding tot den Noorderdijk.
De regelmatig gebogen lijn is in het Zuidelijk deel verbroken
door het spoorweg-emplacement met uitgestrekt rangeerterrein.
De poorten aan de uiteinden der omwalling (Keetenpoort
en Noorderpoort) zijn gesloopt, de Koepoort is behouden gebleven, en ook zijn nog aanwezig een tweetal, „waterpolorten",
de Boerenboom en Oude-Gouwsboom, vierkante gebouwtjes,
waarin een valluik, dat de gemeenschap tusschen binnen- en
buitenwater kon afsluiten, en nog als waterkeering bij eventueele dijkdoorbraken client duet.
De vestingwal is bijna geheel met boomen beplant en levert
een prachtigen wandelweg op, interessant wegens de verscheidenheid van mooie stads-, land- en zeegezichten.
Naar buiten weidt de blik over welige landouwen, weiden
met grazend vee en akkers, waar land- en tuinbouwproducten
geteeld worden. Op de breede vaarten, die den polder „Het
Grootslag" (oppervlakte ongeveer 7000 H.A.) in alle richtingen

doorsnijden, bewegen zich steeds tal van grootere en kleinere
tschuiten, met groot vierkant zeil, waarmede de landlieden zich
naar den akker of huiswaarts begeven. Van oudsher is een
zeiltochtje met een schuit, dikwijls opzettelijk daartoe ingericht, hetzij om te gaan visschen, hetzij om een dag „buiten"
door te brengen („in 't veld gaan") een der geliefkoosde uitspanningen der Enkhuizers.
In de laatsten tijd wordt voor het verkeer te water ook

N.V. SLUIS en GROOT

meer gebruik gemaakt van motorschuiten en motorbootjes.
Het bastion ten Zuiden van de Koepoort wordt ingenomen
door de R.K. Begraafplaats met steenen kapel, door een dichte
beplanting omgeven; meer binnen`waarts bevindt zich de
IsraZlitische Begraafplaats.
De eerste waterpoort noordwaarts van de Koepoort is de
Boerenboom met vleugehnuren, aan het einde der NoorderBoerenvaart, waar de „Burgwal" (Spijtbroeksburgwal) 1 ) zich
met deze vereenigt.
Aan de stadszijde heeft men hier een mooi gezicht over de
breede vaart met haar bruggetjes en hooge boomenrijen op de
1) Spijtbroek - dat was de naam, gegeven aan een half rondeel van
steen in den ouden vestingmuur (ongeveer ter plaatse van het begin van
het Spaansch leger en Drie Banen), wegens het afslaan van een aanval
der Grootebreekers (met hulp der Kennemers) in 1425. De Kennemers
voerden strij,d, om de VVIest-Friesche „watersteden" tot gehoorzaamheid
aan Gravin Jacoba van Beieren terug te brengen, en poogden door
middel van schuiten, met hoof beladen, waarin krijgslieden verborgen
waren, de stad binnen te dringen. De waakzaamheid der wachters verijdelde dezen aanslag, welke geschiedde op aanstoken der ingezetenen
van de stede Grootebroek, die Hoekschgezind en naijverig waren op de
toenemende ontwikkeling van Enkhuizen. „Sedert koste dit de Grootebroekers, die cok gesocht hadden Hoorn t' overvallen, hunne Privilegien
(naderhand teruggekregen) en een somme geldts tot boete, blijkende uit
de brieven, die in hunne dorpskiste bewaert werden". (Brandt, Historie
van Enkhuizen).

kanten, en de uitgestrekte kwleektuinen der firma Sluis en
Groot met oneindige kleurschakeeringen van zaadbloemen, die`
hier met bijzondere zorg geteeld worden in perken, bakken en
kassen.
Het vergezicht over het poldergebied wordt bepaaid door
een rij van dichte boomgaarden en boomgroepen, aanvangende
bij de Koepoort, westwaarts door de dorpen Bovenkarspel,
Grootebroek en Lutjebroek tot Hoogkarspel. Enkele groote
boerenhoeven en een aantal kerktorens verheffen hun spit,sen
boven het hooge geboomte, benevens de watertoren van de
Provinciale Waterleiding te Hoogkarspel. Van laatstgenoemde
plaats ziet men een large boomenrij (de Tolweg) noordwaarts
gaan naar Wervershoof en Medemblik, welks toren eveneens
nog is waar te nemen. Naar het noorden en oosten wordt de
polder ingesloten door den hoogen zeedijk, waarlangs cte gemeente Andijk zich over een lengte van twee uren uitstrekt.
Waar de Zeedijk zich naar het zuiden ombuigt, is een nooge
vuurtoren opgericht, (de Ven of Geldersche Hoek), wit geverfd
en daardoor reeds van verre te onderscheiden.
Bij den Oudegouwsboom, heeft men wederom een schilderachtig gezicht op breede grachten met aardige bruggetjes en

HUIZE »HERFSTZON» IN HET PLANTSOEN.

hooge boomenrijen. langs de wallen liggen tallooze schuiten
en motorbootjes.
Het uiterste bastion aan de zeedijk (bij de voormalige
Noorderpoort) is ingericht tot Algemseene Begraafplaats
(1839), omgeven door dichte beplanting met fraaien wandelweg. In deze omgeving zijn in de laatste jaren flinke sportterreinen aangelegd.
Direct hierop aantsluitend betreedt men de fraaie uitgestrekte
plantsoenen. aan weerszijden van het „Bolwerk", to voren deel
uitmakende van het complex binnenhavens. Dit plantsoen is een
sieraad der stad, waarop de Enkhuizers trotsch kunnen zijn. Het
vaarwater strekte zich enkele jaren geleden nog vender uit tot
aan de breede binnengracht het Spaansch leger, doch dat gedeelte is gedempt, waardoor het plantsoenterrein, waarbij ook het
Sybrandsplein kan gerekend worden, belangrijke uitbreiding
heeft gekregen. Aan de plantsoenen wordt van gemeentewege
groote zorg be,steed, in de laatste jaren zijn hier verscheidene
villa's verrezen, waaronder „Huize Herfstzon" bijzonder de
aandacht trekt. Tegenwoordig wordt deze villa gebruikt
rusthuis voor ouden van dagen.
Aan het Spaansch leger bevindt zich het cafe „De Doele".
In 1555 liet de regeering van Enkhuizen, gelijk in alle steden

gebruikelijk was, twee Stads-doelens bouwen, een voor oude en
een voor jonge schutters, die zich daar oefenden in 't hanteeren
der wapenen. De (nieuwe) Doele ,aan het Spaansch leger was
volgens oude prenten architectonisch een interessant gebouw,
waaraan het tegenwoordige echter alleen door den na,am nog
herinnert. Het heeft een mooie vergaderzaal en verder ruime
lokaliteiten voor verschillende doeleinden.
Bij de ijsfeesten op de breede vaarten is het in deze omgeving
zeer druk.
Het stadekwartier tusschen Noorder-Boerenvaart - Spaansch
leger - Visschersdijk en vestingwal is doorsneden van grachten
(Dude Gracht, Handvastwater, Noordergracht) met boomenrijen. De lanen in dit gedeelte zijn nu bebouwde straten geworden. Enkele boerenhoeven naar West-Frieschen trant zijn
nog aanwezig. In dit gedeelte h.adden de vermogende Enkh -uizers in vorige eeuwen hun zomertuinen en lusthoven met
koepels en schuitenhuizen. Langs de grachten treft mien nog
verscheidene van die koepels aan, welke thans echter particuliere woningen zijn.

HET WESTEINDE.
Bij de Koepoort vangt de straatweg aan, die naar Hoorn
leidt door een rij van dorpen en ongeveer 3 1/2 uur lang is. Deze
weg, een der eerst aangelegde straatwegen van ons land (1668
—1671), voert door „een reeks van welvarende dorpen"
(achtereenvolgens Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek,
Hoogkarspel, Wectwoud, Ooster- en Wester-Blokker), te
zamen vormende de Streek, „een der schilderachtigsie en
meest karakteristieke gedeelten van ons vaderland, waarvan
voor twee eeubwen getuigd werd, dat zij weinig weerga heeft".
En dit is nog het geval.
Over de breede stadsgracht bij de Koepoort ligt een steenen
brug met eenige bogen.
Op korten afstand van de stall wordt men weder verrast
door den aanblik van prachtige bloemenvelden, geexploiteerd
door de N.V. Sluis & Groot's Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel, die hier haar etablissementen heeft: groote pakhuizen
met droogzolders en kantoren.
De firma Sluis & Groot, die zich in 1871 te Enkhuizen
vestigde, zich toeleggende op den handel in en de cultuur van
land- en tuinbouwzaden, heeft haar op bescheiden schaal aan-

gevangen bedrijf steeds uitgebreid, terwijl ook andere firma's
te Enkhuizen zich eveneens met goed gevolg toeleggen op de
cultuur van bloem- en andere zaden, waarin zij een uitgebreiden
handel voeren.
Niet ver bier vandaan trekt een groote boerenhoeve de aandacht: de boerderij van het Snouck-van-Loosenfonds, door het
lijstwerk halverwege het pyramidevormig dak en onderscheidene dakvensters eenigermate afwijkende van het algemeen
type van de West-Friesche boerenhuizen.
Dichte boomgaarden, regelmatig geschoren hagen, bloemen
in allerlei kleurschakeeringen, in het voorjaar prachtige
tulpenvelden, groene weiden, nette, zindelijke, van welvaart
getuigende boerderijen en woningen, in den regel tot aan de
hoogte van het dak van steen opgetrokken, met een spits toeloopenden groen geverfden gevel van hout, omringd of althans
tegen de zon beschut door het dichte loot van linden en iepen
— dat alles maakt de verdere wandeling tot een waar genot.
Opmerkelijk is de gewoonte, om de muren geheel of gedeeltelijk, de stammen der boomen vOor of terzijde van de woningen,
de stoep, het straatje langs het huis, enz. metblauwe kalk te
bestrijken. Soms worden de boomstammen groen, de stoep

bruin of geel geverfd met roode randen. Deze gewoonte is in
Drechterland vrij algemeen.
Een andere eigenaandigheid,, die in de Streeker dorpen, vooral in Bovenkarspel en Grootebroek wordt aangetroffen, is het
gebruik der Katholieken, om boven de huisdeur de letters I.H.S.
te laten schilderen met of zonder het teeken des krmses.
Deze drie letters stellen waarschijnlijk den naam JEZUS voor
en zijn volgens sommigen de beginletters der woorden In Hoc
Signo (vinces), d.i. In dit teeken (des kruises) zult gij overwinnen.
Anderen geven er de uitlegging aan, dat ze aanduiden de
beginletters van: In Hoc Salus (Hierin ligt de zaligheid), of
van Iesus Hominum Salvator (Jezus, de Heiland &r Menschen).
Bij brug no. 6 eindigt Enkhuizen en begint het dorp Bovenkarspel, waarbij de Broekerhaven behoort. Bovenkarspei en
Grootebroek vormen een centrum voor de cultuur van Luinbouwproducten (aardappelen, groenten, enz.) en bioembollen.
Aan het marktterrein bij het station heerscht dagelijks groote
bedrijvigheid. Voor de bollenveilingen zijn te Bovenkarspel
(nabij de kerk) groote gebouwen gesticht.

VUURTOREN
«DE VEN»
Buiten de Noorderpoort (Ocsterdijk) passeert men het terrein
van den Gemeentelijken
Reinigingsdienst, waarbij oak gelegen is het
terrein, van gemeentewege beschikbaar gesteld voor de beoefening
van de voetbal en andere sport.
Een weinig verder
gaat het pad opwaarts
naar den dijk en ziet
men buiendijks liggen
een polder (Imimerhorn)
ter grootte van 14 H.A.,
en omringd door een
zomerdijk en voorts
stukken voorland van
afwisselende breedte.

Waar de dijk ombuigt naar het Westen, op den hoek „De
Ven", verrijst een vuurtoren, een hoog vierkant steenen gebouw, waarnaast een woning voor den torenwachter.
Van het platform van den toren met de groote lantaarn
heeft men een mooi vergezicht over den polder en cite water
vlakte en kan men zeer goed de Friesche kust waarnemen, die
hier de Hollandsche het dichtst nadert. Boven de deur in het
front tegen den dijk is een schild aangebracht in een gebeeldhouwde omlijsting (dolfijnen, pijlbtmdels, de wapens van
Holland en van de vier op het schild genoemde burgemeesters).

Op het schild leest men:
D. ED. GR . MD. HEEREN STATEN
VAN
HOLLAND EN WEST-FRIESLAND
HEBBEN DOOR DE HEEREN
NICOLAAS WITSEN
WILLEM CRAP
GERARD MOESKOKER
EN
NICOLAES BROUWER,
BURGE1VIEESTEREN DER STEDEN
AMSTERDAM, HOORN, ENKHUIZEN.
EN
MEDENBLIK
GEDAEN OPRECHTEN DIT BAKEN
ALS COMM. TOT DE PILOTAGE
Act MDCC
EN WIERDE
DE EERSTE STEEN GELEYT
DOOR
JOHAN DUYVENS CORNELIS FRANcOIS DUYVENS
DIRK DE VRIES EN FREDERIK VERBRUGGE
OP DEN EERSTEN JULY DESZELVEN JAERS.

Een minuut of tien verder westwaarts staat nabij de grens
der gemeenten Enkhuizen en Andijk een vierkant steenen
gebouw, de Tent geheeten, ten dienste van het Drechterlandsche polder- en dijkbestuur, later in gebruik genomen als jeugdherberg.
In den gevel prijken de wapenis van West-Friesland en
Drechterland.
Een der kamers bevat een groote schouw met een geschilderd doek, omgeven door de wapens van (17de eeuwsche)
Hoofdingelanden, Waarschappen en verdere bestuurderen.

WENKEN VOOR BEZOEKERS.
Bezichtiging:
Maandag t./m. Vrijdag van 14-16 uur.
Aanmelding bij den Concierge.
Entrée f 0.25. Gezelschappen volgens
accoord.

1.

STADHUIS,

2.

WAAG met CHIRURGIJNSKAMER, 1VIaandag, Woensdag
en Vrijdag van 14-17 uur.
Entree f0.25. Gezelschappen lager tarief

3.

ZUIDERKERK, dagelijks. Aanmelding aan de kosterswoning.
Entree f0.25. Gezelschappen lager tarief

4.

WESTERKERK, dagelijks. Aanmelding aan de woning
naast den toren. Entrée f 0.25. Gezelschappen volgens accoord.

5.

DROMMEDARIS, Entrée f 0.25

6.

ZUIDERTOREN, dagelijks. Entrée f 0.25

AANBEVELENSWAARDIGE TOCHTJES,
PER AUTO OF FIETS:
Van Enkhuizen langs den Oosterdijk, Vuurtoren, Andijk (proefpolder), Wervershoof, Tolweg, Hoogkarspel, Lutje,broek, Grootebroek, Bovenkarspel naar Enkhuizen.
Van Enkhuizen door Andijk naar Medmeblik (kasteel Radboud,
Wieringermeer-polder, electrisch gemaal (Lely), terug
over Hoogkarspel naar Enkhuizen.
Van Enkhuizen door de Streek: Bovenkarspel, Grootebroek,
Lutjebroek, Hoogkarspel, Westwoud, Ooster- en
We3terblokker naar Hoorn.
Terug over Schellinkhout, Wijdenes, Hem, Venhuizen,
Broekerhaven naar Enkhuizen.
WANDELING:
Enkhuizen, Bovenkarspel tot de Hervormde Kerk,
Broekerhaven, dijk, Enkhuizen.

PER BOOT:
Enkhuizen—Stavoren (Gaasterland) met den stoombootveerdienst. Duur van den overtocht 1 uur 10 minuten.
Dienstregeling: zie spoorboekje.
Enkhuizen—Urk. Dagelijks behalve Zondags.
Zie dienstregeling. Met booten van de Eerste UrkerSto•mboot-Maatschappij.
Enkhuizen—Harlingen en Amsterdam.
Om den anderen dag naar Harlingen (Dinsdags, Donderdags, Zaterdags) en naar Amsterdam: (Maandags, Woensdags, Vrijdags).

N.V. SLUIS & GROOT's
Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel
ENKHUI ZEN

•
levert

V

groente-, bloem- en
-land b ouwzade n
uitsluitend aan zaadhandelar en

ZUIDERZEE-TOCHTJES

Waarheen? Naar URK!
Neemt in Uw vacantieplan op een tochtje naar 't voormalige

eiland

URK

en de Noord-Oostpolder.
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Een zeereisje met de geriefelijke salon6oten der EERSTE URKER STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ bezorgt U een genotvolle dog.

Inlichtingen te URK 6ij de Directie W. 8

-

20

—

Telefoon 33,

te KAMPEN bij H. DE GROOT, Ilselkade - Telef 27,
te ENKHUIZEN bij J. DE BRUIN - Telefoon 23.

0 nder alle omstandigheden, ook die
van schaarste in oorlogsjaren en daarna,
handhaven wij ons kwaliteitsdevies
voor onze fabrikaten :

BROOD,
BESCHUIT,
GEBAK en
ONTBIJTKOEK.
ENKHUIZER BANKET- EN gib
BESCHUITFABRIEKEN

Voor prima werk, dit merk

Hotel „DE ORANJEZAAL"
CAFE RESTAURANT - Telef 82

(gebouw alt de 1 7de eeuw)

Mooi en rustig gelegen in het centrum
der stall naast het prachtige Waaggebouw.

Ruime frisse kamers met stromend water
A.N.W.B.

Gezellige conversatiezaal. Auto-garage
Restaurant

a

la carte de gehele dag.
Aanbevelend,

BONDSHOTEL GEE. -

Kaasmarkt 2-4-6

TEL. ENKHUIZEN 38
OPGERICHT 1 8 6 8

TELEGRAM-ADRES :
SEMEN, ENKHUIZEN

N.V. Gebroeders Sluis'
ZAADTEELT EN ZAADHANDEL
TUIN, BLOEM- EN LANDBOUWZADEN

•

WESTEINDE 16 3

SLUTS BROTHERS, Limited.
Growers of Vegetable and Flower Seeds.
Catalogue free on request.

SLUTS FRERES, Soc. Anon.
Grandes Cultures de Graines potageres,
fourrageres ett de fleurs. - Prix-courant
sur demande.

GEBRUDER SLUTS, A.G.
Samenzucht & Samenhandlung.
En Gros Katalog kostenlos auf Anfrage.

2-tolel 12eJtattratti

DU PASSAGE
Spoorstraat - ENKHUIZEN - Telefoon 42

Gunstig en onmiddellijk gelegen aan 't station en haven

Diners a la carte
de gehele dag.

Veel bezocht bore! voor watersport

Eigenaar R. VAN DER ZEE
BONDSHOTEL A. N. W. B.

en toerisme.

LOGIES ONTBIJT 3.75

I

Uitgebreide teelt
van

Levering uitsluitend aan

TUIN-

EN

BLOEMZADEN

de handel.

De West-Friese Munt
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT
Telefoon 48

Lunch - Diner - Pension

Prima Keuken.
Billijk Tarief.

Voor Toeristen en H.H. Handelsreizigers
HET AANGEWEZEN ADRES.

sir

Ruime zalen voor Partijen en Vergaderingen.

AUTO GARAGE.

De Directie.
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N. C. WETSELAAR, Zuider Boerenvaart 78 ;
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D. TEULING, Tussen twee havens (bij het station).

▪ Bestijging van de ZUIDERTOREN en van de DROMMEDARIS.
17.
Rondgeleiding op aanvraag.
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Vereniging „Oud-Enkhuizen' ,
Secretaris D. FLEDDERUS

Snouck van Loosenpark 1

het STADHUISMUSEUM
en het WAAGGEBOUWMUSEUM met
Chirurgijnskamer.
Toegangsprijs voor beide musea
f 0.25 per persoon.
Gezelschappen prijs op aanvraag.
Lidmaatschap minim. f 2.— per jaar.
Donateur(trices) minstens f 5.— per jaar.

HOTEL RESTAURANT

DIE PORT VAN CLEVE
Het hotel is gelegen aan de dijk van de oude vissershaven, met
schilderachtig uitzicht op Drommedaristoren met omgeving. Sinds 1881 wordt het hotel
beheerd door de familie
Meij knecht.

•
In de zomer
is 't een middelpunt van
zeilers op de Z u i der zee en kan
't bogen op een zeer internationaal bezoek, voor een
voornaam deel to danken aan de uitgebreide zaadhandel hier ter stede.

DE KEUKEN EN DE WIJNKELDER1
GENIETEN EEN ZEKERE VERMAARDHEID ! !

ccet lace

ea_/et

HUUR AUTO-BEDRIT

GARAGE BAAS
WORTELMARKT 8

ENKHUIZEN
TELEFOON 117
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ENKHUIZER COURANT
WESTERSTRAAT 100 - Tel. No. 1

voorheen D. C. EGMOND

E.C.
hebben een

1
• Snel
• Serieus

Drukwerken

EIGEN CACHET
GEEN ORDER TE KLEIN
GEEN ORDER TE GROOT •

i

• Smaakvol

Vraagt hier prijsopgaaf voor Uw to bestellen Drukwerk.
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Deze Gids is vervaardigd ter Drukkerij

AANTEKENINGEN

AANTEKENINGEN

INCASSO BANK N.V.
KANTOOR ENKHUIZEN
VENEDIE 8
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CREDIETENE- VERHUUR VAN
A AN
HANDEL EN
INDUSTR IE
Aan- en Verkoop
van

EFFECTEN
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SAFELOKETTEN
•
Alle Verzekeringen
111

IMIIIIMMINE11111

■11111

•
WISSELKANTO OR

