
Ook zo nieuwsgierig 
als ons Aagje?

Ontdek de Gouden Eeuw
van Enckhuysen
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Gouden Eeuw wandeling
5 kilometer



Enkhuizen
‘Een kleine stad met een grootse historie’
Over de Gouden Eeuw in Enkhuizen valt veel te vertellen, maar nog meer te ontdekken! Lang niet 
alles is meer zichtbaar, maar dat maakt niet uit. Er zijn verhalen, afbeeldingen, brieven, archiefstuk-
ken, bodemvondsten, (verdwenen) monumenten en er zijn vele perspectieven, van waaruit dit alles 
verteld kan worden.

Met dit wandelingenboekje ontdek je in een wandeling van 5 kilometer de 28 mooiste historische 
plekken die het verhaal van de Gouden Eeuw in Enkhuizen vertellen. Je leest niet alleen over de ge-
bouwen en gebeurtenissen, maar ook over de bijzondere én hele ‘normale’ personen die het allemaal 
mogelijk maakten. Stap voor stap ontdek je zo het verhaal van de Gouden Eeuw in Enkhuizen en de 
positie die deze kleine stad inneemt in de (wereld)geschiedenis.

Ontdek aan de hand van dit wandelingenboekje bijvoorbeeld dat Nieuwsgierig Aagje uit Enkhuizen 
komt, óf dat het alleroudste Aandeel ter Wereld van Enkhuizen is, óf (als hoogtepunt in de histo-
rie) dat Enkhuizen in 1572 één van de eerste steden is die kiest voor de Prins van Oranje en tegen de 
Spaanse Filips II… En dit is slechts een tipje van de sluier. 

Vooral in het begin van de Gouden Eeuw is Enkhui-
zen een bloeiende (en groeiende) stad, de grootste van 
West-Friesland en belangrijker dan Amsterdam! De 
stadsmuren worden uitgebreid, de éne na de andere haven 
wordt gegraven en de haringvloot alleen al is geschat op 
300 schepen (waar de hele haringvloot er ongeveer 500 
heeft).

En natuurlijk is het niet alleen een glorieus verhaal. De 
Gouden Eeuw is ook een tijd van epidemieën en ziekten, 
hoge kindersterfte, slavernij en veel onzekerheid onder 
de bevolking door oorlogen. Ook deze onderdelen horen 
bij het verhaal van Enkhuizen. Hoe is het eigenlijk om 
in die tijd vrouw te zijn van een zeeman, van wie je maar 
moet afwachten of hij ooit weer thuis komt? Of als minder 
bedeelde, die gratis soep mag halen bij het Soephuisje? Of 
als ‘gewone man’ zonder heldenstatus of grote verhalen 
over ontdekkingstochten over zee? Lees, ontdek en leef 
je in, in de grootse historie van deze kleine stad aan de 
Zuiderzee. 

Het Paalkistrecht

Wandeltip: Recht tegenover het station tref je een bord aan 
van de Kroniek van Enkhuizen met als titel ‘Luik naar zol-
der’. Hier kun je even blijven staan om de verhalen over twee 
verdwenen monumenten te lezen.



Voordat je met de Gouden Eeuw wandeling begint staan we even stil bij het paneel 
‘De vlootschouw op de rede van Enkhuizen, 29 juli 1614’. Aangenomen wordt dat het 
paneel geschilderd is ter gelegenheid van het bezoek van Prins Maurits en zijn broer 
Frederik Hendrik aan Enkhuizen in 1614. Het laat zien hoe de stad er in de 17de eeuw 
vanuit het kraaiennest van een schip uitziet. Overheersend is de Westerkerk, die naar 
verhouding iets te groot weergegeven is. Pal daarvoor staat fort Denenburg en links 
daarvan zie je de daken van de zoutketen. Het raffineren van zout is natuurlijk onmis-
baar in de haringstad! Rechts staat de Oost-Indische (of Engelse) Toren met daarach-
ter de toren van de Zuiderkerk. In het midden staat een wat wonderlijk bouwsel: de 
Drommedaris, nog voor de ophoging in 1648. Links daarvan de Groote Kraan die tot 
in de 18de eeuw op de kade van de Oude Haven heeft gestaan. De vele scheepsmasten 
en scheepsvlaggen in de stad laten zien hoever de havens in de stad doorlopen.
 

De Vlootschouw
Startpunt wandeling

Wist je dat? 
Dit paneel in 1923 door een Enkhuizer  
ontdekt is? Het functioneerde als zolderluik!

Dit paneel en nog zo’n 7.000 historische  
objecten in de cultuurhistorische collectie 
van de stad Enkhuizen bewaard worden.  
Een deel hiervan is digitaal ontsloten via  
www.stadhuiscollectie.nl
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Prent Cornelis Promnk Denenburg

Gevelsteen van de Ossenhandel

1  Ossenmarkt
 Verdwenen monument 

In de periode van 1600 tot 1650 is hier de Ossenmarkt gevestigd. Magere ossen 
worden uit Denemarken aangevoerd, vetgemest op de West-Friese weilanden en 
dan geslacht. Het gaat niet om kleine aantallen: alleen al in 1624 worden er 12.000 
ossen verhandeld. Bij de markt horen stallen, waterputten en herbergen. 

De marktmeester van de Ossenmarkt is de Deense Frederik Dirks Tatinghof. 
Deze Deen is niet alleen marktmeester, maar ook kroegbaas van herberg ‘De 
Rode Leeuw aan de Palmtak’. Dit is geen ongebruikelijke combinatie in die tijd. 
Kroegbazen hebben veel invloed op de handel in de 17e eeuw door informatie 
te verstrekken aan kopers en verkopers, maar ook door de administratie voor 
buitenlandse handelaren bij te houden. En voor niets gaat natuurlijk de zon op!

2  Denenburg
 Verdwenen monument

Ongeveer op dezelfde locatie staat ook fort Denen-
burg. De muur is een restant van het fort, dat samen 
met het bastion Willigenburg en de Zuiderpoort (dat 
later de Drommedaris wordt), de havens beschermt. Het 
fort-achtige karakter van bastion Willigenburg is gere-
aliseerd op advies van prins Willem van Oranje en in 1572 
gebouwd. Fort Denenburg moet in 1592 gebouwd zijn. 
Bij de herinrichting van het havengebied tussen 1885 
en 1895 wordt Denenburg voor het grootste gedeel-
te gesloopt. Deze herinrichting is noodzakelijk door 
de bouw van de spoorlijn, het station en de daarbij 
behorende Spoorhaven. De wagons worden daar op 
de spoorponten gereden en naar Stavoren gevaren. 
Jarenlang is dit dé verbinding tussen de Randstad en de 
noordelijke provincies. 

Wist je dat?  
Bastion Willigenburg gesloopt is en het materiaal gebruikt is om het water te 
dempen en daaruit het Landje van Top is ontstaan? Daar sta je dus bovenop de 
restanten van een verdwenen monument! 

Wandeltip: Je loopt nu langs het Snouck van Loosenpark (daar eindigt de 
wandeling, dus je kunt er straks in kijken!) over de Stationsweg richting de 
Havenweg. Je loopt de Havenweg helemaal door tot aan het Landje van Top. 
Daar verrijst de imposante Drommedaris van Enkhuizen.



Drommedaris

3  Drommedaris
 Paktuinen 1

De Keten- of Zuiderpoort, later de Drommedaris genoemd, is van oorsprong een bunker of 
kazemat en wordt in 1540 gebouwd. Aan de havenkant is hij twee verdiepingen hoog met in 
de schietgaten kanonnen die de hele polder en zuidelijke dijkroute beschermen. De onderste 
laag schietgaten is bij de ophoging van het Landje van Top onder de grond verdwenen. De 
Drommedaris vormt het begin van een vestingwerk dat de stad omsluit. 

In 1649 wordt hij – als een soort vreugdebetoon na het einde van de 80-jarige oorlog – opge-
hoogd tot zijn huidige hoogte en vorm. In dat jaar wordt ook het oude carillon van de Zui-
derkerk in de toren gehangen, maar 20 jaar later krijgt de Drommedaris zijn eigen Hemony. 
In de koepel bevindt zich een carillon van 36 klokken van de befaamde klokkengieters He-
mony, Van Bergen en De Wou. Het buiten de koepel hangende luidklokje of veermansklokje, 
wordt in 1775 gegoten door Enkhuizer meestergieter Jan Verbruggen.

4  Snouck van Loosenhuis
 Dijk 34-36

Het Snouck van Loosenhuis is een prominent stadshuis aan de oude 
haven. Het bestaat uit een 18de eeuws voorhuis met koepel en 
een 19de eeuws achterhuis. De zeer vermogende koopman 
en burgemeester Dirk Semeyns van Loosen (1696-1757) laat 
het bouwen. In 1786 komt het huis in handen van zijn neef 
Dirk Elias van Loosen (1738-1812). Op zijn initiatief worden 
twee aangrenzende percelen gekocht en wordt het pand aan 
de linkerkant vergroot. Later komt het huis is handen van 
Margaretha Maria Snouck van Loosen. Margarehta krijgt geen 
kinderen, net als haar 5 kinderloze zusters, die ook in het huis 
wonen. In 1885 gonst het in Enkhuizen: “De dame is dood…”. 
Dit betreft Margaretha Maria Snouck van Loosen. Zij is de 
laatste telg van de familie en met haar dood komt er een einde 
aan het tijdperk van de Snouck van Loosens. 

Wist je dat? 
De ophoging van de Drommedaris en het aanbrengen van het 
carillon niet voor de sier zijn gerealiseerd? De klokken 
geven de tijd aan en dienen ook als misthoorn. Onmisbare 
elementen in zo’n drukke havenstad!  
De naam Drommedaris waarschijnlijk een verbastering is van 
de eerdere naam ‘Domburg’?

Wandeltip: Vanaf de Drommedaris steek je de Drommedarisbrug over en ga je linksaf naar de Dijk. Na 30 meter zie je aan de rechter-
hand het beroemde steegje ‘Tussen Hel en Vagevuur’. Je kunt daarover alles lezen in de App ‘Mooi Enkhuizen’. Aan de Dijk 34-36 
vind je het Snouck van Loosenhuis.



5  Spuihuisje
 Zuiderspui 1

Zuiderspui 1 is een sluiswachtershuisje uit ongeveer 1614, gebouwd boven de door-
vaart naar de Zuiderhaven. In het pandje is  nog een werkende schuif aanwezig om 
de onderdoorgang af te sluiten. Als er rond 1820 nieuwe sluizen in de haven komen, 
wordt deze oude sluis eigenlijk overbodig. Leuk detail is dat in het fries op de 
voorgevel zich vijf gekleurde wapenschilden bevinden met de wapens van Hoorn, 
Oranje, West-Friesland, Enkhuizen en Medemblik. De regio en steden van de 
Gouden Eeuw!

Van oorsprong is de Zuiderhavendijk de eerste haven van Enkhuizen. Waar nu de 
woonhuizen staan bevinden zich in de Middeleeuwen werkplaatsen. Op de Zui-
derhavendijk is nog de oude situatie te zien waarbij alleen de rijweg in handen van 
de overheid is. Stoepen horen bij de huizen en zijn dus particulier eigendom. Elke 
eigenaar kan er mee doen en laten wat hij wil. In de loop van de 19de eeuw probeert 
de overheid de stoepen onder haar controle te krijgen, om de voetgangers een eigen 
trottoir te geven. Maar dit mislukt!

Dit gedeelte van de stad ‘het Suud’ is van oudsher het rijkere gedeelte. Hier wonen 
kooplieden, schippers en vissers. In de kleine zijstraatjes zijn de kroegen en volkslo-
gementen. Dit gebied bruist in de 17e en 18e eeuw! 

Wandeltip: Vanaf het Zuiderspui loop je door de Bocht richting de brug (Waterkeringpad). Bij de brug kun je even stilstaan. Op de 
plek waar nu de vishandel zit, stond ooit de imposante Engelse Toren. 

Wandeltip: Ga rechtsaf de H.J. Schimmelstraat in en vervolgens rechtsaf over de Zuiderhaven naar het Zuiderspui. Aan het Zuiders-
pui 1 tref je het Spuihuisje, waar het Flessenscheepjesmuseum gevestigd is.

Wist je dat?  
In één van de ornamenten in de gevel van het Snouck van Loosenhuis een afbeelding van ‘ons’ 
Nieuwsgierig Aagje zit en ook een kikkertje die verwijst naar de naam van de architect?

Spuihuisje

Ornament Souck van Loosenhuis

Margaretha Maria bepaalt in haar testament dat het gehele familiekapitaal gestort moet worden in een 
fonds voor liefdadige doeleinden. Voor het woonhuis bepaalt ze dat dit wordt ingericht voor acht on-
gehuwde vrouwen of weduwen van goede komaf. Om dit te realiseren zijn het 18de eeuwse trappenhuis 
en het achterhuis gesloopt. Daarvoor in de plaats is een nieuw achterhuis met acht appartementen en 
een nieuw trappenhuis gekomen. Het bejaardenhuis voor dames wordt uiteindelijk in 1999 gesloten 
op last van de provincie. Naast het bejaardenhuis heeft de stichting het Snouck van Loosen 
Ziekenhuis gerealiseerd, een huis voor godsdienstonderwijs en het Snouck van Loosenpark.

In het bijzondere huis aan de Dijk heeft de tijd eigenlijk stil gestaan. Een groot deel van het 
interieur is nog in tact, zoals het goudleerbehang, velours d’Utrecht, schoorsteenstukken, 
pronkkasten en een geschilderd plafond. In de kelder springen de kook- en werkkeuken 
in het oog. De enorme marmeren aanrechten, de servieskasten en het monumentale fornuis 
ademen een sfeer van vervlogen tijden.



6  Engelse Toren
 Verdwenen monument

De Engelse Toren wordt rond 1400 gebouwd. De Hollandse graven 
gebruiken Enkhuizen als uitvalsbasis voor hun oorlogen in Friesland. 
Bij één van die Hollandse landingen bij Stavoren laat een Friese dame 
boven op de dijk haar blote achterste zien om haar mening over de 
Hollanders te laten blijken. Zij komt erachter hoe goed de Engelse 
boogschutters zijn... 

De Engelse Toren speelt ook een kleine rol bij e opstand in 1572. Op 
21 mei verzamelen de burgers zich bij de toren om de pro-Spaanse 
burgemeesters en de schutterij uit het Stadhuis te jagen. Ze breken 
de toren open om de daar opgeslagen wapens te pakken te krijgen. 
Vervolgens trekken ze naar het stadhuis, met karren en 
daarop de kanonnen, voor zich uit duwend.  
Na één schot vluchten de burgemeesters al 
tussen de hanenbalken. 

In 1602 verhuurt het stadsbestuur de 
Engelse Toren aan de pas opgerichte VOC 
(Verenigde Oostindische Compagnie). Het 
gemeentebestuur laat een ruime kap op de 
toren zetten om meer ruimte te creëren. 
Tot 1630 vergaderen de bewindhebbers in 
de toren en wordt het gebruikt als opslag-
plaats. Sinds die jaren wordt het gebouw 
de Oost-Indische Toren genoemd. Tot in 
de 19de is de Engelse Toren een logement, 
maar in 1829 is het gesloopt. De stad is zo 
arm geworden dat de handel in puin een 
belangrijke inkomensbron is geworden.

Wist je dat? 
De naam ‘Engelse Toren’ waarschijnlijk afkomstig is van de Engelse 
huursoldaten, die zeer gewild zijn op de Europese slagvelden, omdat 
het zulke goede boogschutters zijn? 

Wandeltip: Je steekt de brug over richting de Wierdijk en met uit-
zicht op het Eiland. Op het Eiland heeft de Stadsherberg gestaan.

Wil je een fotorealistische reconstruc-
tie van de Engelse Toren zien? 
Download dan de app ‘Mooi Enkhuizen’ 
in de appstore !

De Engelse Toren



De Engelse Toren
7  De stadsherberg
 Verdwenen monument

De Stadsherberg is in 1598 gebouwd en heeft bijna 4 eeuwen op het Eiland 
gestaan. Het is bewust buiten de poorten gebouwd, zodat je ook nog logies kan 
krijgen als ‘s nachts de poorten gesloten zijn. Het logement is dan ook vooral in 
gebruik bij mensen op doorreis. De gelagkamer (het restaurant) van deze her-
berg heeft een hoge vloer, zodat je vanuit je stoel goed zicht hebt op de haven. 

Een aantal logementhouders in de buurt van de Stadsherberg houdt er in 18de 
eeuw een aparte vorm van nevenactiviteiten op na: het zogenaamde ceel- of 
zielsverkopen. De herbergierster (vaak zijn het vrouwen) investeert in een VOC 
zeeman. Hij krijgt daarvoor een uitrusting en verblijft in de herberg totdat er 
een VOC schip vertrekt. In ruil daarvoor krijgt de herbergierster een schuld-

8  Pakhuis WIC (West Indische Compagnie) 
 Wierdijk 22

Het WIC pakhuis is gebouwd in 1639 en hoort bij de West Indische en de Noordse Com-
pagnie. Opmerkelijk is dat het gebouw van oorsprong op een andere plek in de stad heeft 
gestaan: aan de Nieuwe Haven (Paktuinen), maar deze haven slibde dicht tijdens de periode 
van neergang in Enkhuizen. Het pakhuis is daarom herplaatst als onderdeel van het ZZM.

Naast de VOC kent Holland van 1621 tot 1791 de West-Indische Compagnie (WIC). Deze 
WIC ontvangt van de Staten-Generaal een monopolie op alle handel en scheepvaart naar de 
oostkust van Afrika, de westkust van Amerika en op Zuid-Australië. Tot 1674 ligt het accent  
op kaapvaart tegen Spanje en Portugal, maar ook op kolonisatie door het veroveren van  
handelslocaties op deze landen. Suriname en de Antillen zijn hier nog overblijfselen van.  
Daarna verschuift het accent naar de slavenhandel, waarbij de WIC het monopolie  
langzamerhand overneemt van de Portugezen. De grootste winsten van de WIC  
komen dan ook voort uit de slavenhandel.

Anders dan bij de VOC kent Enkhuizen geen zelfstandige kamer van de WIC,  
maar participeert met bepaalde faciliteiten in de kamer van het Noorderkwartier.  
Hieraan nemen ook Alkmaar, Hoorn, Edam, Monnickendam en Medemblik deel. 

bekentenis van de man, opgesteld door de VOC boekhouder of een notaris. Op het moment dat de zeeman voldoende saldo op zijn 
salarisrekening bij de VOC heeft, kan de schuld op het VOC kantoor vereffend worden. De schuldbekentenissen worden als een 
soort obligaties verhandeld. Berucht zijn de taferelen als er inderdaad een schip van de VOC uitvaart. Er zijn nogal wat zeelieden 
die, als het puntje bij het paaltje komt, toch maar afzien van de zeereis. De waardinnen hebben voor die situaties een mes of knuppel 
klaarliggen of via via hulp ‘geregeld’… Aan boord zullen ze! 

Ondanks protesten van onder andere vereniging Oud Enkhuizen en Bond Heemschut  
is de Stadsherberg in de jaren ’50 van de 20ste eeuw gesloopt.

Wandeltip: Je loopt over de Wierdijk langs de kademuur en stopt bij nummer 22. Hier 
tref je het WIC pakhuis aan.

Wandeltip: Je loopt een klein stukje ver-
der over de Wierdijk en stopt bij Wierdijk 
18-19. Hier staat het VOC-pakhuis.  
In al deze panden is nu het binnenmuseum 
van het Zuiderzeemuseum gevestigd.

W.I.C. Pakhuis

De Stadsherberg



Peperhuis

9  Pakhuis VOC 
 Wierdijk 18-19

Deze pakhuizen uit de 17de eeuw (om precies te zijn 1640) hebben van oorsprong ook op 
een andere plek in de stad gestaan, namelijk aan het Waaigat. Na het dempen van deze 
haven zijn de pakhuizen afgebroken en aan de Wierdijk weer opgebouwd. Opvallend aan 
de panden is dat de verdiepingen nogal laag zijn, maar daar is over nagedacht! Daarmee 
wordt namelijk gewaarborgd dat de houten vloeren niet door te hoog opgestapelde 
voorraden overbelast worden. In de pakhuizen worden specerijen maar ook porselein, 
zijde, katoen, koffie en thee tijdelijk bewaard. De pakhuizen vormen opvallende elemen-
ten in de stad. De kruidige geuren rond deze gebouwen kunnen niemand ontgaan!

10  Peperhuis
 Wierdijk 12

VOC-pakhuis het Peperhuis is het oudste gebouw van 
het Zuiderzeemuseum en volgens de overleve-

ring is het ook het eerste gebouw dat aan 
de (in 1567 aangelegde) Wierdijk is 

gebouwd. De eerste steen wordt 
gelegd in 1625 in opdracht van 

de vermogende handelaar 

Wandeltip: Nog een heel klein stukje verder lopend over 
de Wierdijk tref je het Peperhuis aan op de hoek. Kijk dan 
gelijk even naar rechts, naar het prachtige Staverse Poor-
tje. Het Staverse Poortje (in 1833 naar het oorspronkelij-
ke model herbouwd) geeft in de Gouden Eeuw toegang tot 
een plankier naar de houten steigers in zee, die de Wierdijk 
tegen al te zware golfslag en ijs beschermen. Op deze ma-
nier kan men ook aan boord van een schip komen zonder dat 
het de haven in moet manoeuvreren.

Pieter van Berensteyn, die het pand later gebruikt als woonhuis, 
kantoor en pakhuis. Het Peperhuis bestaat uit twee delen die 

met elkaar verbonden zijn. Het ene deel, de voorkant, grenst 
aan de Wierdijk en het andere aan de Oosterhaven.  

Verbazingwekkend is dat de gevel van het pand zo naar voren 
leunt. Er wordt beweerd dat dit al bij de bouw bedacht is, zo-
dat men gemakkelijker kan takelen naar de hogere verdiepin-
gen die als pakhuis dienen. Opvallend in de gevel is de groene 
deur op de eerste verdieping: het was eens de toegang tot de 
woning van Van Berensteyn. De hoge stenen trap en houten 
hek op de hoek zijn verdwenen. 

In 1682 heeft de Kamer Enkhuizen van de Oostindische Com-
pagnie dit pand voor 2600 gulden gekocht om het helemaal 

V.O.C. Pakhuizen

Staverse Poortje



11  Oost Indisch huis
 Wierdijk 10 - 5

De trots van de VOC is het verdwenen monument Oost 
Indisch Huis op de Wierdijk. In 1630 betrekken de VOC be-
windhebbers het grote gebouw. Ze hebben het laten bouwen, 
omdat de Engelse Toren te klein is geworden. Het gebouw 
doet dienst als kantoor, pakhuis, maar er worden ook veilin-
gen gehouden waarbij de goederen uit Azië verkocht worden. 
De stadschirurgijn van Enkhuizen is vaste bezoeker van het 
Oost Indisch Huis. Hij is verantwoordelijk voor de vakkennis 
van de scheepsartsen en de inhoud van de medicijnkast aan 
boord van de schepen. 

Het grootste medische probleem is scheurbuik. Vooral op 
schepen die in het vroege voorjaar vertrekken kan de be-
manning sterk uitgedund raken. De manschappen zijn vaak 
door de winter al ondervoed voordat ze aan de reis beginnen. 
Dit geldt vooral voor de scheepslieden die in handen zijn 
gevallen van de ceelsverkoopsters. In de tweede helft van de 18de eeuw neemt het aantal scheurbuikslachtoffers af. Na allerlei ex-
perimenten ontdekken de Hollanders zuurkool als oplossing. De zuurkool wordt verplicht gesteld en langzaam neemt het aantal 
gevallen van scheurbuik af. Na het faillissement van de VOC in 1796 neemt de Marine het Oost Indisch Huis over. Eerst wordt er 
een opleidingsinstituut in gevestigd en in 1812 een Marine hospitaal. Op 11 juni 1816 brandt het gebouw af. De Enkhuizers zijn er 
zo van onder de indruk dat zelfs de feestelijkheden ter herdenking van de slag bij Waterloo erbij inschieten. 

Wist je dat? 
Bij de zoektocht naar een medicijn voor scheurbuik de arme patiënten zelfs verdund zwavelzuur te drinken krijgen? Zwavelzuur is 
ook zuur en niet zo duur als citroenen…

Wandeltip: Je loopt nu een klein stukje verder over de Wierdijk, die over gaat in de Groene Wierdijk. Net voorbij het Peperhuis zie je 
aan de linkerkant moderne huizen staan. Hier stond ooit het indrukwekkende Oost Indische Huis van 40 meter lang.

Wandeltip: Loop nu verder over de Wierdijk, die over gaat in de Groene Wierdijk. Eerst heb je aan de rechterhand de Compagniehaven, 
daarna het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum en in de flauwe bocht (aan het einde van de Groene Wierdijk) aan de linkerkant 
Speeltuin Kindervreugde. Je slaat hier linksaf naar het Wilhelminaplantsoen en vervolgens na de brug linksaf naar de Bierkade. Hier 
staat het Rijks Betonningsmagazijn. 

als pakhuis te gaan gebruiken. Het gedeelte aan de Oosterhaven getuigt nog van deze functie. Het draagt in de gevel het gebeeld-
houwde beeldmerk van de Kamer Enkhuizen van de VOC. Het pand ligt op een centrale plek, want aan de andere kant van de 
Compagniestraat staat het hoofdkantoor van de Kamer dat ongelukkig genoeg in 1816 is afgebrand. De Compagniesscheepswerven 
liggen aan de noordelijke kant. Het Peperhuis dient net als andere pakhuizen van de VOC niet alleen als opslag. Er worden ook 
koloniale waren uitgepakt, gewogen, gesorteerd en klaargemaakt voor de veilingen die twee keer per jaar worden gehouden. Er zijn 
dan ook tientallen personeelsleden van de Compagnie in het Peperhuis werkzaam. Na de liquidatie van de Compagnie in 1798 heeft 
het Peperhuis verschillende functies gehad. Momenteel biedt het als onderdeel van het Zuiderzeemuseum onderdak aan onder 
andere een museumrestaurant en exposities, zoals De Peperzolder.

Prent Cornelis Promnk, Oost Indies Huis



12  Rijks Betonningsmagazijn.
 Bierkade 

13  Logement ‘De Witte Valk’
 Breedstraat 48

De Enkhuizers verdringen elkaar in de jaren 1600 op de kades. Niet als er een schip uit En-
geland, Scandinavië of Frankrijk komt, want die routes en verhalen zijn wel bekend. Juist als 
iemand uit Afrika, Amerika en vooral het verre Indië komt kan hij rekenen op veel belang-
stelling. 

Twee Enkhuizers kunnen er vanaf het begin over mee praten: Dirck Gerritsz. Pomp en Jan 
Huygen van Linschoten. Zij varen al in de jaren 80 van de 16de eeuw in Azië rond, beide in 
dienst van Portugezen. In Goa sluiten ze vriendschap. Dirck Gerritsz. Pomp, beter be-
kend onder zijn bijnaam Dirck China, is het verst geweest. Hij is de eerste Nederlander, 
die China en Japan bezoekt. Beide verbazen ze zich over de merkwaardigheden in de verre 
landen, zoals de olifanten en de eenhoorns, de weduweverbrandingen en het eiland Ceylon. 
Hiervan zegt men dat daar het paradijs geweest is, zo vruchtbaar en mooi is het. Ook wordt 
geschreven over de ‘indianen’ die niets eten wat ooit geleefd heeft, maar alleen van planten 

leven. Pomp en Van Linschoten zijn niet alleen nieuwsgierig, ze zijn er ook voor de handel. 
Beide heren onthouden nauwkeurig de gebieden waar peper, nootmuskaat en kruidnagels 

vandaan komen. Én ze weten de gebieden waar veel diamanten en robijnen gevonden worden. 

Van Linschoten houdt zijn ouders in een aantal brieven op de hoogte van zijn avonturen. In die 
brieven haalt hij regelmatig Dirck China aan. Een andere beroemde Enkhuizer,  
Lucas Jansz. Waghenaer, krijgt die brieven ook te lezen. Waghenaer is door zijn menige zeerei-

zen een zeer ervaren stuurman en daardoor van grote betekenis voor de ontwikkeling van de 

Je loopt de Bierkade af en komt uit op de Zilverstraat. Vanaf 
de Zilverstraat loop je door de Barnesteeg naar de Breed-
straat. Bij de Breedstraat 48 mag je even blijven staan.

De Witte Valk

De Betonning

Hoewel dit industriële erfgoed nog niet zo oud is (rond 1900 gebouwd) ligt de oorsprong wel in de Nederlandse Opstand en het be-
gin van de Tachtigjarige Oorlog (zie ook de tekst bij monument 6, de Engelse Toren). Omdat de stad Enkhuizen zich in 1572 als één 
van de eerste steden achter de Prins van Oranje schaart, krijgt ze in 1574 het Paal-
kistrecht toegewezen. Enkhuizen wordt daarmee exclusief verantwoordelijk voor 
de betonning van de Zuiderzee en mag in ruil daarvoor tol heffen van alle schepen 
op de Zuiderzee. Enkhuizen neemt deze goedbetaalde werkzaamheden over van 
Amsterdam, dat zich op dat moment nog aan Spaanse zijde bevindt.

Na de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal neemt de grote 
scheepvaart op de Zuiderzee af, waardoor het Paalkistrecht in zijn 
oorspronkelijke vorm niet meer rendabel is. De Rijksoverheid 
neemt de taken over, maar het magazijn blijft in Enkhuizen. Rond 
1900 wordt een nieuw magazijn aan de Bierkade gebouwd, dit 
zijn de loodsen die er nog steeds staan. In 1914 is het magazijn 
gebruikt voor de opvang van Belgische evacués. In 1909 wordt de 
werkplaats gesloten, maar het onderhoud van de betonning wordt 
hier nog tot in de jaren zeventig uitgevoerd. De loodsen zijn in 
1996 als rijksmonument aangewezen.



De Betonning

14  Stadhuis
 Breedstraat 53

Het huidige stadhuis is gebouwd in de jaren 1686/1688 ter vervanging van 
een veel kleiner stadhuis uit circa 1450. Dat stadhuis is wel eens uitgebreid, 
maar was toch veel te klein en bouwvallig voor de bestuurders van een stad 
van 24.000 inwoners. Sinds 1656 zijn voorstellen voor nieuwbouw in discussie 
geweest tot dan eindelijk op 7 september 1686 de eerste steen gelegd wordt 
van het huidige stadhuis. Enkhuizen is dan al over zijn economisch hoogte-
punt heen. 

Het stadhuis is door Steven Vennecool ontworpen in een late classicistische 
stijl: sober en streng symmetrisch. Het interieur van het stadhuis en vooral de burgemeesterskamer, is opmerkelijk gaaf gebleven. 
Omdat de stad na de bouw niet meer groeit, zijn verbouwingen en uitbreidingen nooit nodig geweest. 

Het bronzen kanon op de stoep is oorlogsbuit na een gevecht met Duinkerker kapers. Het gedicht van Vondel op het bord vertelt 
de geschiedenis van dit ‘Rode Paard’. In de stoep zit een klein vierkant natuursteentje met daarin een gat in het straatwerk.  
De afmetingen van het gat komen precies overeen met de martelpaal die nog steeds in de stadsgevangenis bewaard wordt. 

Nederlandse zeevaart in de 16de en 17de eeuw. Als kleine jongen zwerft hij al over de zeeën en in de zeevaarderskringen krijgt hij 
grote bekendheid door de uitgave van twee zeekaartboeken: De Spiegel der Zeevaart en Thesoor der Zeevaart in 1592. De nauti-
sche kennis die schippers en stuurlieden hebben wordt tot dan toe voor het grootste gedeelte mondeling doorgegeven. Je kennis 
en je kaarten zomaar aan het grote publiek prijsgeven betekent je beroepsgeheimen aan je concurrent verklappen. Waghenaer 
zorgt dus voor een revolutie. Zijn boeken zijn een bijna wetenschappelijke handleiding voor de zeeman. 

Van Linschoten komt in 1592 weer in Enkhuizen aan, nadat hij bijna 13 jaar weg is geweest. In 1596 verschijnt zijn uitgebreide 
reisverslag: het Itinerario. Het wordt stukgelezen. Het heeft de Nederlandse kooplieden voorzien van een prima handleiding voor 
de scheepvaart in Azië. De Vergulde Valck is de herberg van de vader van Jan Huygen van Linschoten, die ook notaris is. Als de 
muren van deze herberg nou eens zouden kunnen praten…

Wist je dat? 
De Spieghel der Zeevaart van Lucas Jansz. Waghenaer in Engeland zo populair was dat Engelse 
zeeatlassen daar nog steeds Wagoners (Waghenaers) heten?

Wandeltip: Draai je om en werp een blik op het indrukwekkende stadhuis, waar tot op de 
dag van vandaag de burgemeester en wethouders werken en de gemeenteraad vergadert.

Wist je dat? 
De architectuur van het stadhuis van Enkhuizen doet denken aan het Paleis op de Dam in Amsterdam? Dat is niet toevallig, Venne-
kool is namelijk een leerling van Jacob van Campen, de bouwmeester van het Paleis.  
Pieter Harmenszoon in het voormalige stadhuis als bode gediend heeft? Hij is één van de Cleyne Luyden die wereldgeschiedenis 
schrijft en dus een ‘held van Enckhuysen’. Wil je weten hoe hij dat gedaan heeft? Download de app ‘Mooi Enkhuizen’! 

Wandeltip: Loop nu door het stadhuis (als deze open is) of óm het stadhuis heen naar de Zwaanstraat 1. Daar staat de Enkhuizense 
toren van Pisa, de Stadsgevangenis.

Het Stadhuis



15  Stadsgevangenis
 Zwaanstraat 1

De gevangenis wordt in 1612 gebouwd. De helling van de 
Zwaanstraat laat zien dat de Breedstraat van oorsprong een dijk 
is. Deze dijk is een onderdeel van de Westfriese Omringdijk. 
Waarschijnlijk verklaart dit grotendeels de scheefstand van 
de stadsgevangenis: het pand rolt, bij wijze van spreken, nog 
steeds van de dijk af. In het begin van de 20ste eeuw vertoont 
het gebouw een behoorlijke verzakking. Daarom is in 1903 een 
betonfundering aangebracht onder de oost muur en zijn twee 
hoge contraforten tegen deze muur geplaatst. Het merk-
waardige hoge smalle bakstenen gebouw is vrijwel helemaal in 
oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Op de begane grond én op elke verdieping zijn twee cellen 
aangebracht. De cellen zijn vrij ruim, maar elke vorm van licht 
en frisse lucht ontbreekt. De cellen zijn van zwaar eikenhout 
getimmerd, deuren en vensters zijn voorzien van gesmeed 
ijzeren beslag en tralies uit de bouwtijd. Uit verveling hebben 
de gevangenen de muren versierd: Op de vloer en de wanden is 
de ingekraste ‘graffiti’ van de gevangenen nog te zien. Ook de 
oude martelwerktuigen zijn nog bewaard gebleven. Probeer je 
maar eens in te leven in die tijden, zonder kippenvel te krijgen… 

16  De Zuiderkerk
 Zuiderkerkplein

Deze laatgotische, tweebeukige hallenkerk is gewijd aan de Hei-
lige martelaar Pancratius en wordt gebouwd tussen 1423 en 1524 
nadat de al bestaande St. Pauluskerk (buiten de dijk gelegen) en de 
St. Pancraskapel (op deze plek) zijn afgebroken. De kerk is in drie 
fasen opgebouwd. Eerst wordt het zuidoostelijke gedeelte met 
het koorgedeelte gebouwd, daarna het resterende zuidgedeelte 
tot ongeveer vijf meter voor het orgel en daarna het noordelijke 
gedeelte. Gezien de volledige plafondbeschilderingen uit 1485 
heeft de kerk dan al de grootte van de tegenwoordige Zuider-
kerk, met uitzondering van de kruiskapel. Met de bouw daarvan 
wordt in 1516 begonnen.

Het kerkinterieur in de katholieke periode is zeer bont van kleur. 
Dit is te zien aan het zeer kleurige plafond en de muurschilderin-
gen rondom. Een echte Beeldenstorm heeft in Enkhuizen nooit 
plaatsgevonden, maar de plafondschilderingen zijn wel met wit 
overschilderd. In 1572 komt de kerk namelijk in handen van de 

Wandeltip: Vanaf de 
Zwaanstraat sla je rechtsaf 
naar de Oosterhavenstraat. Via 
het Hennegat kom je weer uit 
op de Breedstraat en loopt door 
naar de Zuider Havendijk. Let 
voor de aardigheid even op het 
beeld van Bernardus Paludanus 
dat aan het begin van de Zuider 
Havendijk staat! Dan loop je 
de Zuiderkerksteeg in, waarmee 
je gelijk al (een rondje) om de 
Zuiderkerk heen loopt.

De Stadsgevangenis

Pauludanus



Protestanten. Een bijzonderheid is dat de laatste katholieke priester in 1572 de 
eerste predikant werd van deze kerk. Zijn naam is Andreas Theodori Castri-
comius en hij is voorganger tot 1598. Drie eeuwen later zijn de plafond-
schilderingen met veel moeite weer blootgelegd. Anno 2019 is men 
nog steeds bezig met het ophalen van de gewelfschilderingen 
via een digitale restauratie, het wordt wel de Nachtwacht van 
Enkhuizen genoemd!

De 75 meter hoge toren wordt gebouwd tussen 1450 en 1524 en 
in 1533 is de spits met koper bekleed. De beiaard in de Zuider-
torn heeft 52 klokken. De grootste klok heeft een diameter van 
183 cm en weegt 3940 kilo. Er hangt een klepel in van 75 kilo. 
Van de oorspronkelijke Hemony-klokken, die in de jaren 1647 
tot 1674 worden gegoten, zijn 20 klokken bewaard gebleven. 
Bij de laatste grondige restauratie in 1992 is de klokopstelling 
teruggebracht naar het principe  
van de oude Hemony-beiaard.

Wandeltip: Van de Zuiderkerksteeg loop je naar de 
Zuiderkerkstraat en dan rechtsaf naar de Wester-
straat. Je loopt de Westerstraat uit tot de kruising 
en slaat linksaf de Kaasmarkt op tot nummer 8, het 
rijk gedecoreerde waaggebouw van Enkhuizen. 

Poortje Zuiderkerk

De Zuidertoren



17  De Waag
 Kaasmarkt 8

Het gebouw uit 1557, waarin goederen officieel worden gewogen, is iets ruimer opgezet dan eigenlijk nodig is. Zodoende kunnen 
verschillende vertrekken voor andere doeleinden worden gebruikt. Het Enkhuizer chirurgijnsgilde krijgt in 1636, het jaar van oprich-
ting, de beschikking over de tweede verdieping. Op deze verdieping is de chirurgijnskamer gevestigd, maar ook de vergaderruimte 
en collegezaal voor het chirurgijnsgilde. In de gebrandschilderde ramen van deze kamer zijn de namen en wapens aangebracht van 
de chirurgijns en doctoren, die tussen 1639 en 1654 in Enkhuizen werkzaam zijn.
Wat is nu een chirurgijn? In eerste instantie is dit een ongeletterde ambachtsman (barbier), maar later ook wel een apotheker die 
wordt opgeleid om eenvoudige medische handelingen te verrichten. De lessen worden in de chirurgijnskamer door de doctores 
medicinae gegeven. Deze doctores hebben aan de universiteiten van Leuven, Leiden of Franeker gestudeerd. De opleiding tot 
zee-chirurgijn is minder zwaar dan voor de andere chirurgijns, om het aantrekkelijk genoeg te houden om voor deze functie op zee 
te kiezen. De doctores zelf houden zich naast les en adviezen geven voornamelijk bezig met bestuurlijke taken. Dankzij hun univer-
sitaire studie zijn hoge functies makkelijker bereikbaar. Als lesmateriaal zijn allerlei anatomische preparaten aanwezig, maar ook vele 
rariteiten in de stijl van de collectie van de voormalige stadsdoctor Bernardus Paludanus.

Bernardus Paludanus (Berent ten Broecke) wordt in een rijke familie te Steenwijk geboren op 28 
oktober 1550. Over zijn jeugd is niets bekend. Vermoedelijk volgt hij onderwijs in Steenwijk en 
Zwolle. Hij voltooit zijn studies en promoveert in 1580 tot dokter in de filosofie en medicij-
nen. Hij bezoekt tijdens en na zijn studie Engeland, geheel Midden-Europa, Italië, Syrië, 
Palestina en Egypte. Na vele omzwervingen komt hij in 1581 in Nederland terug en in 
december van dat jaar wordt hij benoemd tot stadsdokter van Zwolle. In 1583 huwt hij 
in Zwolle met Mechtelt van Twenhuizen en uit dat huwelijk wordt één kind gebo-
ren. In december 1585 huwt hij, na de dood van zijn eerste vrouw, met Catharina 
Robberts, weduwe van kapitein Steven van Zuilen, en moeder van één kind.

In 1586 wordt Paludanus stadsdokter van Enkhuizen en blijft dit tot zijn 
dood. In 1591 doen de curatoren van de Leidse Universiteit een vergeefse 
poging om hem te winnen voor de hortus medicus in Leiden, maar Palu-
danus heeft zijn hart verloren aan Enkhuizen.
Uit zijn tweede huwelijk heeft Paludanus acht kinderen, van wie er vier 
op jeugdige leeftijd sterven. In 1618 huwt hij voor de derde maal, dit keer 
met Hilleken ten Loo, ook die overlijdt korte tijd later. Op het familiaire 
vlak heeft Paludanus veel dus veel pech en tegenslag.
Paludanus is beroemd vanwege zijn rariteitenkabinet, dat uit alle landen 
van Europa bezoekers trekt. Met veel bekende mannen van zijn tijd is hij 
bevriend en met talloze geleerden staat hij in contact. Boeken heeft hij 
niet nagelaten. Wel zijn van hem aantekeningen te vinden in de Itinera-
rio van Jan Huygen van Linschoten. Bernardus Paludanus sterft in 1633 
op ruim 82-jarige leeftijd in Enkhuizen.

Wandeltip: Bij de Waag sla je linksaf naar de Waagstraat en vervol-
gens sla je (ná de Peperstraat) af bij de beroemdste straat van Enk-
huizen: Hoerejacht! Aan het eind van de Hoerejacht sla je rechtsaf 
naar de Westerstraat. Bij nummer 73 mag je even halt houden.

De Waag



De Vries Stichting

De Waag

18 De Vries Stichting
 Westerstraat 73

De familie Van Bleiswijk hoort tot de absolute top van de regentenstand in Enk-
huizen. De familie De Vries, die hier woont, hangt er net een beetje tegenaan. De 
‘stamvader’ is Arent Arentsz. de Vries. Hij is een schipperszoon uit Amsterdam, 
die in 1694 met Theadora Semeyns trouwt. De familie Semeyns is een oude 
regentenfamilie, al in de 16de eeuw nemen er leden van deze familie plaats in 
het stadsbestuur. Ook spelen ze een belangrijke rol bij de opstand in 1572. 
Arent Arentsz. is dus wel in de regentenstand getrouwd, maar een hoger 
baantje dan schout krijg hij niet. In 1727 is het afgelopen met zijn carrière, 
omdat hij in het stadhuis zo’n ruzie met de kapitein van de schutterij krijgt 
dat ‘de pruiken in het rond vliegen’. 

Dit familiehuis van De Vries bestaat uit meer dan één pand. In 
1735 koopt Diederik Arnold de Westerstraat 73. In 1764 koopt 
diens zoon Arend Diederik het huis in de Torenstraat, pal achter 
Westerstraat 73, erbij. Hij verbouwt beide panden en verbindt ze 
met een lange gang en een binnenplaats. Een jaar later trouwt 
hij met Petronella Margaretha Duyvensz., uiteraard een dochter 
uit een regentenfamilie. Deze Arend Diederik is ook betrokken 
bij de VOC. Niet als bestuurder, maar als soldijboekhouder. Hij 
is dus verantwoordelijk voor de personeelsboekhouding. Dat hij 
daadwerkelijk hele dagen op het kantoor in het Oost Indisch Huis 
zit is onwaarschijnlijk, want voor het echte werk huurt hij waar-
schijnlijk iemand in. 

Het laatste lid van de familie De Vries is Johanna Margaretha.  
Na de dood van haar ouders woont zij de rest van haar leven met 
haar dienstbode in het grote huis. Zij bepaalt in haar testament 
dat het familiekapitaal besteed moet worden aan goede doelen. 
Haar woonhuis wordt na haar dood een ‘Gesticht van Liefdadig-
heid’. In 1849 kunnen de eerste van de acht weduwen hun kamers 
in het voormalige regentenhuis betrekken. In de volksmond 
heet het pand dan ook snel ‘Het Weduwehuis’ of de ‘De Vries-
stichting’.

Wist je dat? 
Wist je dat? De Westerstraat 73 het woonhuis met de langste 
gang van Enkhuizen is? Dit komt door de verbintenis met het 
pand erachter, aan de Torenstraat.  

Wandeltip: Weer een paar meter verder (het zebrapad overste-
kend naar het volgende deel van de Westerstraat) bevindt zich 
het pand Westerstraat 92.



De Apotheek

19  Apotheek de Egelantier 
 Westerstraat 92

In dit pand is eeuwenlang een apotheek gevestigd. In de gevelsteen in het 
midden staat een Egelantier afgebeeld, wat in de 17e eeuw het symbool 
voor de geneeskracht is. Aan de VOC-kamer in Enkhuizen is een apotheek 
verbonden, maar of het deze apotheek is geweest, is niet met zekerheid te 
zeggen. Dit gebouw staat er al wel in de Gouden Eeuw (1625). De Com-
pagnie-dokter houdt toezicht op de apotheek.

Tijdens de Gouden Eeuw is een tekort aan vitamine C de oorzaak van 
scheurbuik bij veel mensen van de lagere klassen. Wanneer scheeps-
bemanning te ziek is om te werken wordt er aangemeerd bij een 
eiland om verse vruchten in te slaan en de bemanning aan 
te laten sterken. Veel scheepslieden redden dit alleen 
niet. Velen van hen sterven aan geslachtsziektes, 
longontsteking, tbc en vlektyfus. De chirurgijn kan 
hier weinig tegen doen. Al heeft iemand geen last 
van deze kwalen dan zijn er wel andere oorzaken 
van ziekte zoals gevechtswonden, schipbreuk, 
lijfstraf of een bedrijfsongeval. De chirurgijn 
is hier blij mee, want deze klachten kan hij wel 
verhelpen. 

In het begin is de medische zorg aan boord 
gratis, maar voor sommige handelingen mag 
de chirurgijn een extra bijdrage vragen. Dit 
gebeurt bij geslachtsziektes en vechtpartijen, 
oftewel bij ‘Venus’ (de godin van de liefde – 
geslachtsziekte) en bij ‘Mars’ (de god van de 
oorlog – vechtpartijen).

Wist je dat?  
Een eiland in de baai van Madagaskar door 
de vele stervende en gestorven Nederlandse 
bemanningsleden de treurige naam ‘Hollands 
Kerkhof’ heeft gekregen?

Wandeltip: Van de Westerstraat 92 loop je 
door naar de Westerstraat 109 en 111, de 
voormalige weeshuizen.



20  Weeshuis
 Westerstraat 109 - 111

In 1572 verklaren veel steden (waarvan Enkhuizen als eerste vrijwillig) zich 
voor de Prins van Oranje en tegen koning Filips II. Dat heeft mede tot 
gevolg dat de katholieken hun kloosters en kerken kwijtraken. De 
kerken worden overgenomen door de protestanten. In 1573 bepaalt 
Willem van Oranje dat de kloostergebouwen door de burgemeesters 
van de steden voor liefdadige doeleinden bestemd moeten wor-
den. Op het terrein van het St. Ursulaklooster wordt dan ook een 
weeshuis gebouwd. 

Weeshuizen voeden niet alleen wezen op, ze beheren ook de 
eventuele erfenissen en zorgen voor een opleiding. Gaan de 
jongens voor de VOC varen, en dat gebeurt regelmatig, dan 
zorgt het weeshuis voor de scheepskist met inhoud.  
Elk bemanningslid heeft zo’n kist. De inhoud bestaat uit 
kleding, soms schrijfgerei, een pijp en tabak, een lui-
zenkam en andere persoonlijke bezittingen. Zoals alle 
onbevaren matrozen krijgen de weeskinderen een prak-
tijkopleiding op zee, van de bootsman. In het weeshuis 
verblijven ook halfwezen. Als de moeder overleden is en 
de vader op zee zit, kunnen de kinderen een tijdje in het 
weeshuis geplaatst worden. Uiteraard gebeurt dat alleen 
maar als de vader niet terug kan vallen op familie. 

Bij de bouw van het nieuwe weeshuis, Westerstraat 
111 waar nu Sow to Grow is gehuisvest, is het oude 
weeshuis afgebroken en een aantal meters zuidelijk 
weer opgebouwd. Een aantal gevelornamenten is toen 
vernieuwd. In de gevelsteen is bijvoorbeeld een klas-
lokaal uit de 17de te zien. De originele gevelsteen is 
ook bewaard gebleven. Jammer genoeg is bij de ver-
plaatsing in 1905 het oorspronkelijke interieur van het 
oude weeshuis grotendeels verloren gegaan. Je moet 
je een grote zaal voorstellen met langs de wanden de 
bedsteden en daarboven balustrades.  
Een aantal onderdelen van de regentenkamers, zoals de 
18de eeuwse schouw en het net zo oude goudleerbehang uit 
1742, schoorsteenmantels, koperen kronen en portretten van 
mannen en vrouwen uit de 16de en 17de eeuw zijn wel bewaard 
gebleven. Door een brand op de zolder in 1996 is het goudleer-
behang beschadigd door bluswater Het is destijds van de muur 
gesneden, maar anno 2019 wordt er hard gewerkt om de restau-
ratie van dit bijzondere behang te verwezenlijken.

Wandeltip: Nu loop je door naar die bijzondere 
houten toren aan de rechterkant van de Wes-
terstraat, de Westertoren. Naast de Westerto-
ren bevindt zich de Costerije en daarnaast de 
Westerkerk. In het Zuidportaal van de Wester-
kerk is weer de Librije gevestigd.

Het Weeshuis



22 Westerkerk
 Westerstraat 138

Met de bouw van de Westerkerk of Gommaruskerk is in 1470 begonnen. Het is een grote kerk ge-
worden, 30 meter breed, 70 meter lang en inwendig 17 meter hoog. Vanwege de zachte ondergrond 
worden de kappen zo licht mogelijk, in hout, uitgevoerd. In de kerk zijn vroege voorbeelden van 
Hollandse Renaissance te vinden, bijvoorbeeld het koorhek en de orgelkast uit de eerste helft van 
de 16de eeuw. In het torentje naast de Costerije bevindt zich een trap, die naar de dakgoten en de 
kap leidt. De treden zijn gezaagd uit 12de eeuwse sarcofaagdeksels, die in Noord-Nederland wel 
meer gevonden zijn.

Het is niet bekend hoe het prachtige koorhek in de stijl van de vroegrenaissance al in 1542 in een kerk in de 
Noordelijke Nederlanden terecht is gekomen. Het heeft het mooiste houtsnijwerk, dat in de 16e eeuw 
in ons land is gemaakt. Er schijnen zeven beeldsnijders aan te hebben gewerkt naar tekening en onder 
leiding van één kunstenaar, mogelijk een leerling van Raphaël. Er is in 1572 nog aan het hek gewerkt, 
maar in dat jaar is de Gommaruskerk aan de Hervormden overgedragen. Mogelijk betreft het her-
stelwerkzaamheden van een toen ontstane beschadiging. Aan de oostkant van het koorhek prijkt in 
het midden het wapen van Keizer Karel V, met de spreuk: “Plus Oultre” (letterlijk: steeds verder). 
Het koorhek is oorspronkelijk voorzien van koperen spijlen. Die zijn in 1673 weggehaald om te 
worden gebruikt voor de aanmaak van oorlogsmateriaal.

De kerkenraadskamer bevindt zich 
op de verdieping van het zuidportaal. 
Het is een stijlkamer met goudleer-
behang aan de wanden. De kerk staat 
op Unesco lijst bij de ‘top 100’ van de 
Nederlandse monumenten.

21  Westertoren
 Westerstraat 134

De houten toren van de Westerkerk is een noodtoren, eigenlijk een soort klokkenstoel. In veel plaatsen 
worden dit soort tijdelijke torens vervangen door een definitieve stenen toren of door brand verwoest. 
Onder andere door geldgebrek is dat hier niet gebeurd, gelukkig! De toren is namelijk enorm bijzonder. 
De houtconstructie is verbazingwekkend vernuftig en een pareltje voor het oog. In de Westerkerk is een 
schaalmodel van de toren te bewonderen. Naast het scenario van de ‘noodtoren’ is er overigens ook een 
verhaal dat de nonnen van de kloosters in de omgeving geen hoge toren willen. Ze zijn bang voor inkijk!

Wist je dat? Er in de Westerkerk vele bekende en minder bekende 
Enkhuizers begraven zijn? Bijvoorbeeld de Nederlandse Schout-bij-
nacht of gewoon ‘zeeheld’ David Vlugh, maar ook zijn schoonvader 
Volckert Schram? De grafzerken vertellen oneindig veel verhalen 
over de historie van Enkhuizen!

Westertoren

Het Koorhek

Westerkerk



De Munt

23  Librije
 Westerstraat 138

De Librije van Enkhuizen is één van de twee overgebleven 16de 
eeuwse stadsbibliotheken in Nederland, waarvan de collectie op 
de originele plek bewaard is gebleven. De vroegste vermelding van 
de bibliotheek in de archieven is in 1597.  Stadsdokter Bernardus 
Paludanus heeft mogelijk het initiatief genomen tot het stichten 
van deze bibliotheek. Dit blijkt uit de studie “Geschiedenis der 
Boekerij in de Westerkerk te Enkhuizen” in 1908.  Vanaf het jaar 
1615 is een aantal aankopen van de stadsbibliotheek geregistreerd. 
Naast de aankopen is de Librije gedurende de tijd ook geregeld 
aangevuld met schenkingen. De groei van de bibliotheek stagneert 
in de tweede helft van de 18de eeuw. De scheiding van kerk en staat 
in 1798 leidt ertoe dat in Enkhuizen de Westerkerk wordt toege-
wezen aan de toenmalige gereformeerde gemeente. De boeken 
komen daarmee ook in het bezit van de kerkelijke gemeente.

24  West-Friese Munt
 Westerstraat 125

Ook het Patershof wordt overgenomen door de stedelijke overheid. In 1572 wordt 
het gebouw eerst even gebruikt als gevangenis (de pro-Spaanse burgemeesters 
worden er opgesloten), maar al snel wordt er een andere functie voor het ge-
bouw gezocht. Vanaf 1601 wordt hier de West-Friese munt geslagen. De Munt 
en de Admiraliteit worden erin gevestigd. Beide komen voort uit het streven van 
West-Friesland een apart gewest (een soort provincie) te maken, los van Holland. 
Vooral de Enkhuizer Maelson, vertrouweling van Prins Maurits, heeft zich er sterk 
voor gemaakt. Door tegenwerking van onder andere Amsterdam is het mislukt. Wel 
krijgt West-Friesland een eigen ‘Ministerie van Marine’, de Admiraliteit, en een 
eigen munt. Waar die instituten gevestigd moesten worden, daar komen de West-
friese steden niet helemaal uit. Uiteindelijk is het besluit genomen dat de Westfriese 
Admiraliteit per toerbeurt vergadert in Hoorn en Enkhuizen en de munt om de zes 
jaar geslagen wordt in Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. 

Het huidige pand is in 1611 gebouwd op de plaats waar al voor 1600 een pand met 
meerdere functies stond. De gevelornamenten bestaan (links) uit het wapen van 
West-Friesland (met twee leeuwen) en rechts het wapen van Enkhuizen. In het 
midden staat een afbeelding van Prins Maurits uit de boeken van Vredeman de Vries. 
Deze 16de eeuwse Leeuwarder heeft een aantal populaire voorbeeldboeken uitge-
geven met allerlei Renaissance-ornamenten. Langs de hele Noord- en Oostzeekust 
zijn deze ornamenten terug te vinden.

Wandeltip: Even verderop in de Westerstraat vindt je op nummer 138a het Soephuisje

Librije

Wandeltip: Links tegenover de 
Lidrij staat de West-Friese Munt



Wandeltip: We blijven nog even in de Westerstraat, maar nu nummer 158, het pand 
met die indrukwekkende gevel!

Het Soephuisje

Marktmeesterhuis

25 Soephuisje
 Westerstraat 138a

Dit huis staat op het vroegere terrein van het Sint-Ceciliaklooster of Wester- 
klooster, dat na de reformatie in 1572 in eigendom komt van de stad Enkhuizen. 
Daarna wordt het gebied langzaam volgebouwd. In 1870 krijgt het gebouw waar 
het Armenkantoor gevestigd is een andere bestemming. Hierdoor moet het 
gemeentebestuur een ander onderkomen zoeken voor zowel het Armenkantoor 
als voor de daaraan verbonden commissie, die in de wintermaanden soep uitdeelt 
aan de behoeftigen. Op de achterplaats stellen twee ronde openingen de koks in 
staat water te putten uit de in 1870 gebouwde waterkelder. In een zogenaamde 
Papiaanse Pot, een snelkookpan, wordt hier soep voor de armen gekookt. In de 
volksmond heet dit pandje nog steeds het Soephuisje. 

26  Marktmeestershuis
 Westerstraat 158

Na de Drommedaris is Westerstraat 158 misschien wel het meest gefo-
tografeerde pand van Enkhuizen. De prachtige classicistische gevel laat 
een ornament zien met het jaartal 1617, én de wapens van Oranje en van 
West-Friesland in het fries. De reliëfs, ter hoogte van de zolderverdie-
ping, stellen links de Leeuw in de Hollandse Tuin met het onderschrift 
“Hollandia” voor en rechts de geschiedenis volgens Genesis 29, met het 
onderschrift: “Dit is Jacobs Waterput”. De Hollandse Tuin is in die tijd 
een bekend motief en verwijst naar de strijd van de Nederlanders tegen de 
Spanjaarden om hun onafhankelijkheid. In de top van de gevel is de Enk-
huizer Stedenmaagd te zien.

Wandeltip: Sla linksaf vóór historische brug ‘De Pijp’ de Prinsengracht in 
en ga halverwege het steegje de ‘Vier Beentjes’ door. Sla rechtsaf over het 
Waaigat en vervolgens linksaf de Paktuinen in. Het Dirk Glas Hofje vind je 
op nummer 75.



28  Snouck van Loosenpark
 Snouck van Loosenpark

Met de dood van Maria Margaretha Snouck van Loosen sterft de 
familie Snouck van Loosen in directe lijn uit. Ook zij heeft in haar 
testament bepaald dat het hele familiekapitaal ‘teruggegeven’ moet 
worden aan de stad. Nauwkeurig heeft zij beschreven dat er niet 
alleen een ziekenhuis (Vijzelstraat 26), een bejaardenhuis (Dijk 36) 
en een evangelisatiegebouw (Breedstraat 47) moeten komen, maar 
ook huisvesting voor arbeidersgezinnen. En uiteraard een fonds 
om al deze voorzieningen in stand te houden. 

In 1897, twaalf jaar na haar dood, wordt het Snouck van Loosenpark geopend. Het heeft een tijdje geduurd, omdat de neven en 
nichten een proces tegen het testament aanspanden. Uit het fonds zijn niet alleen de 50 arbeiderswoningen en een opzichterswoning 
betaald, maar ook de totale aanleg van het park met de beplanting, de vijver en de tuintjes. 

Het hele complex is een ontwerp van Posthumus Meyjes. Deze architect, die al eerder voor Maria Margaretha heeft gewerkt, is een 
sociaal bewogen bouwer. Hij is lid van de Provinciale Staten, van de Amsterdamse gemeenteraad en lid van het Burgerlijk Armen-
bestuur in Amsterdam. Aan de huizen van het Snouck van Loosenpark is zijn stijl duidelijk te herkennen: het typisch 19de eeuwse 
eclecticisme. Uit alle periodes en landen is wat geleend. De boogjes boven de ramen bijvoorbeeld verwijzen naar de Renaissance, de 
dakvorm naar de Zwitserse chalets. De kleine luikjes naast de deuren dienen om het wisselen van de poeptonnetjes te vergemakkelij-
ken. Het terrein waarop het park is aangelegd was een braak liggend stuk land. Ooit zijn hier havens geweest, maar in de loop van de 
19de eeuw is het zuidelijk havengebied afgedamd en drooggelegd. Men heeft nog gehoopt geld te kunnen verdienen met ‘golvend 
graan en grazende koeien’, maar veel is daar niet van terechtgekomen.

27  Dirk Glas Hofje
 Paktuinen 75

In het huis laat een steen ‘in den gevel’ zien dat dit perceel in 1712 door Dirk Glas tot 
een liefderijk einde wordt beschikt (hofje voor weduwen) en dat het in 1792 is ver-
nieuwd. Het pand heeft een echte bedstee in het bovenhuis en ouderwetse met hout 
betimmerde muren. Het 17de eeuwse hofje van Dirk Glas aan de Paktuinen is bijzonder, 
omdat het interieur zo goed bewaard is gebleven. Het is ook het enige echte hofje, dat 
bewaard is gebleven in de stad. Met een voorhuis en een glopje, waarop twee achterhui-
zen uitkomen. Vroeger moeten er in Enkhuizen veel meer van dit soort hofjes geweest 
zijn, want op oude stadsplattegronden zie je die glopjes op meer plaatsen.

Wandeltip: Even verderop kun je rechtsaf slaan 
door de Ridderstraat naar het park.

Wil je meer weten over de havens en  
pakhuizen in deze buurt, download dan  
de App. ‘Mooi Enkhuizen”

Dirk Glas Hofje
Het Park
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Concept & Vormgeving: 
 

Ben je net zo nieuwsgierig geworden als ons Aagje 
... en wil je nog meer ontdekken ?  
download dan de gratis app ‘Mooi Enkhuizen’
In de app leiden verschillende wandelroutes je langs meer dan 100 inte-

ressante plekken in de historische binnenstad van Enkhuizen. Ontdek 

bijvoorbeeld de prachtige Boerenhoek!

Naast beschrijvingen van de nog bestaande én verdwenen monumenten, 

kun je van alles vinden over beroemde Enkhuizer helden als Lucas Wag-

henaer, Bernardus Paludanus, David Vlugh, Jan Huygen van Linschoten 

en Dirck (China) Gerritzn. Pomp. Deze markante inwoners hebben allen 

een stempel gedrukt op de Gouden Eeuw in Enkhuizen en daarbuiten!

Of verbaas je over de vele ‘Wist je Datjes’ en 

de ‘Schatten van Enkhuizen’, zoals het oudste 

Aandeel ter Wereld, de plafondschilderingen 

in de Zuiderkerk, het goudlederen behangsel 

in het voormalig weeshuis of wetenswaardig-

heden over de archeologische opgravingen in 

de stad. En dat alles met honderden afbeel-

dingen en historische beelden.

Download de app en ontdek de schatten en 

held(inn)en van Mooi Enkhuizen! 

enkhuizenboeit.nl /gouden eeuw
facebook.com / StadvandeGoudenEeuw


