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Afb. 1. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832. De
rode pijl geeft de locatie aan van de Lutherse kerk en de
naastgelegen pastorie. Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Afb. 2. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832. De rode
pijl geeft de latere locatie aan van de Lutherse kerk en de
naastgelegen pastorie. Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Identificatie
Lutherse kerk
Breedstraat 40, 1601KD Enkhuizen
Rijksmonument nummer 14998
Beschrijving: Lutherse Kerk. Vroeg negentiende-eeuwse zaalkerk met smalle bakstenen gevel waarboven
mezzanino. Inwendig: preekstoel met trap, achterschot en klankbord, 1735; koperen lezenaar 1763; koperen
zandloperhouder, 1648; twee doopbogen en koorzangerslezenaar, orgelkast, rococo met klok.
Lutherse pastorie
Breedstraat 42, 1601KD Enkhuizen
Rijksmonument nummer 14999
Beschrijving: Pastorie Lutherse Gemeente. Gevel als de kerk met deuromlijsting in Lodewijk XIV stijl.
Geschiedenis
Vestiging aan de Noorder Boerenvaart
Mogelijk bracht de Deense ossenhandel het Lutheranisme naar Enkhuizen. De Deense dominee Frederick
F. Tatinghof beschrijft in zijn Historica Ecclasiastica hoe zijn vader Pieter F. Tatinghof in 1596 aankwam
voor het maken van ‘bequaame schuiren ofte ossen-stallen, daerinnen hij ossen alhier komende, bequaam
zal accomoderen.’ In dat jaar bracht de Enkhuizer diplomaat François Maelson, als lid van een delegatie, een
bezoek aan de juist gekroonde Deense koning Christiaan IV van Denemarken om alle bestaande verdragen
en privileges te bevestigen dan wel uit te breiden. Kennelijk was er in dat jaar al sprake dat de Deense ossenmarkt, die vanouds in Hoorn was gevestigd, naar Enkhuizen zou komen.1
Volgens Brandt vond die verhuizing van de markt naar Enkhuizen plaats in 1605 en duurde het drie jaar
voor alles daar was ingericht: ‘In de voortijdt van dit jaer verlooren die van Hoorn hunne markt van Deensche, Sweedtsche en andre Noordtsche ossen, die aIdaer van ‘teerste begin der stadt af, aItijdt geweeft was:
en hun bij die van Enkhuisen, soo Dr. Velius schrijft, nu ondergaen wiert, J.S. Blaeuhulk getuigt dat het noch
1 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee- en koopstadt Enkhuisen, Amsterdam 1666, 201.
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Afb. 3. De voorgevel van de Lutherse kerk (nr. 40) en de pastorie (nr 42). De kosterij was ondergebracht in nr. 44. opmeting uit 1944. Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Afb. 4. De voorgevel uit 1843 van de pastorie (links) en de Lutherse kerk (rechts). Foto auteur.
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Afb. 5. De gang van de pastorie met de steektrap uit
1843 naar de verdieping. Foto Laura Kuin-Stam.

Afb. 6. De gang met de afwerking uit 1843, gezien naar
achteren. Foto Klaas Koeman.

wel drie jaeren aenliep eer sij dese ossemarkt volkomen verkregen en dat men om die vast te stellen veele gelegentheden van stallingen en standtplaetsen daer voor maekte. Sedert is dese ossemarkt hier langen tijde gehouden en seer toegenomen, tot dat se ten laetsten, weinig jaeren geleden, naer Amsterdam is overgegaen.’2
Voor 1623 hield Tatinghof thuis al huisdiensten om zijn kinderen Frederick en Piete ‘in den reine leer’
op te voeden. Een van hun beide zoons, Frederik, studeerde in Duitsland theologie en keerde in 1632 terug
als predikant in Enkhuizen. Pieter, die de ossenhandel van zijn vader overnam en ook als chirurgijn werkte,
organiseerde op 23 januari 1623 samen met zijn barbier Heinderick Janssen Backer d’Oude een bijeenkomst
van in totaal acht Lutheranen in een tuinhuisje op het Lazerspad bij de Koepoort. De groeiende gemeente
huurde later een huis op het Spaanse Leger. In 1623 ontstond er ook een Lutherse gemeenschap. Aan de
Noorder Boerenvaart stonden naast elkaar een breed en diep pand, de ververij De Blaauwen Handt en een
woonhuis. Dit bedrijf veroorzaakte verontreiniging van het oppervlaktewater en was daarom naar een uithoek van de stad verbannen. In 1632 vestigde de lutherse gemeente zich er, die onder leiding stond van dominee Frederik Dirxen Tatinghof.3
Die lutheranen konden in Enkhuizen op weinig sympathie rekenen. In de strijd van stadhouder Maurits tegen de remonstranten, hadden de lutheranen de zijde van de laatsten gekozen. Dat leidde tot strenge
maatregelen tegen lutherse gemeenten. Na de dood van Maurits verdwenen overal in Holland de beperkende maatregelen tegen de lutheranen, behalve in Enkhuizen. De Schout timmerde in 1632 de juist door de
dominee betrokken kerk en de naastgelegen woning meteen dicht. De ossenkooplieden deden hun beklag
en voortaan genoten de Deense kooplieden, allemaal Luthers, voor de duur van de ossenmarkt godsdienstvrijheid, maar buiten die periode golden die vrijheden niet. Toen de dominee buiten de markt zijn werk
2 Brandt, 204-205.
3 Gerhard P. Broers, ‘De geschiedenis van de Evangelisch Lutherse Kerk’, Steevast 1981.
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Afb. 7. De gang van de pastorie gezien naar de Breedstraat.
Links hangen drie kerkborden met namen van predikanten, diakenen en ouderlingen. Foto auteur.

Afb. 8. De gang van de pastorie gezien naar de Breedstraat. Foto Klaas Koeman.
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Afb. 9. De omgehoekte
kroonlijst van de gang in de
pastorie. Foto auteur.

Afb. 10. Kerkbord. Foto Laura
Kuin-Stam.

Afb. 11. Kerkbord. Foto Laura
Kuin-Stam.

voortzette, belandde hij in de gevangenis. De burgemeesters wisten niet wat ze met hem aan moesten en
verbanden hem in 1634. Vanaf 1638 stelde het stadsbestuur zich meegaander op en in 1641 verleende het de
lutheranen zelfs toestemming een nieuwe kerk te bouwen. Na een collecte in de lutherse en zeer rijke Oostzeesteden kochten de lutheranen de voormalige ververij met het omliggende kavel aan voor 4.000 Carolus
5

Afb. 12. De hergebruikte, eiken deuren beneden zijn aangeheeld om in een ruimer kozijn te passen. Foto auteur.

Afb. 13. De verschuifbare panelen aan de voorzijde uit
1843. Foto Laura Kuin-Stam.

Afb. 14. De voorkamer op
de verdieping gezien naar
de Breedstraat. Gebinten en
trekbalken op kraagstenen
wisselen elkaar af. Foto
Laura Kuin-Stam.
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Afb. 15. De gebinten met
Zwanehalskorbelen en afgezaagde sleutelstukken, gezien
naar achteren.
Foto Klaas Koeman.

Afb. 16. De raveling van een
vroegere schoorsteenmantel
in de voorkamer op de verdieping. Foto Klaas Koeman.

gulden.4 Ondertussen liep de ossenhandel terug en zodra deze zich rond 1660 herstelde, verplaatste de markt
zich naar Hoorn.
Verbouwingen en verfraaiingen aan de Noorder Boerenvaart
In de 1667 sloot de kerkgemeente leningen af voor de aankoop van kalk, stenen en andere bouwmaterialen,
die voor de kerk waren gebruikt voor een bedrag van ruim vierhonderd Carolus guldens.5 Vermoedelijk betrof het een ingrijpende verbouwing. In 1725 vroeg de gemeente vrijstelling van drie jaar voor de honderdste
penning vanwege het herstel en de nieuwbouw van de pastorie.6 In 1734-1735 onderging de kerk opnieuw
4 Westfries Archief, Hoorn (WA), 0319, Evangelisch-Lutherse Gemeente Enkhuizen, 68 Stukken betreffende de koop van een huis
(huizen ?) met tuin en erf aan de Noorderboerenvaart, waarin het kerkgebouw werd gevestigd, 1646-1807.
5 WA, 0319, 69 Schuldbekentenis aan Claas Jansz. Steenkoper wegens geleverde kalk, stenen en andere materialen, 1666 en aantekeningen betreffende de kwijting, 1667-1668.
6 WA, 0319, 70 Verzoekschrift met gunstige beschikking van het stadsbestuur om vrijstelling voor drie jaar van de 100e penning
ivm herstel cq nieuwbouw van de pastorie, 1725; 71 Overeenkomst met Frederik Sijmonsz. Mosterdman, waarbij hij fl 1.000,schenkt voor de bouw van de pastorie, terwijl voor iedere fl 100,-, die van hem moet worden geleend, 2,5% rente aan hem of aan
drie in zijn testament genoemde personen moet worden betaald, 1725; met aantekening betreffende de aflossing van de opgenomen fl 1.025,-, 1732.
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Afb. 17. De raveling van een
vroegere schoorsteenmantel
in de voorkamer op de verdieping. Foto Klaas Koeman.

Afb. 18. Een kraagsteen onder een van
de trekbalken. Foto Klaas Koeman.

Afb. 19. De onbeschilderde kraagsteen onder de
voorste trekbalk.
Foto Laura KuinStam.
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Afb. 20. Kraagsteen onder
trekbalk. Foto Klaas Koeman.

een verbouwing, waarvan de bestekken bewaard zijn bleven.7 Er verrees een nieuwe voorgevel met klassieke kenmerken en het interieur onderging een ingrijpende aanpassing. Tijdens de bouw gingen de diensten
gewoon door en kwam de ‘oude preekstoel’ op een andere plek te staan zolang de diensten duurden. De gemeente kwam achter een tijdelijk houten schot te zitten op 6 voet achter de voorgevel van de 49 tot 50 voet
lange en 22 tot 23 voet hoge kerk.
Het oude doophek keerde terug, maar er kwam een nieuwe, gebeeldhouwde preekstoel van palissander,
gemaakt door Pieter de Nicolo, die ook in 1737 de vleugels aan de orgelkas van de Zuiderkerk en in 1738 de
schouwen in het gereformeerde weeshuis vervaardigde
(afb. 39, 40, 41).
Afb. 21. Op de overloop op de verdieping zijn alle
Het orgel

17de-eeuwse onderdelen aan het zicht onttrokken.
Foto Laura Kuin-Stam.

In 1779 kwam de nieuwe Lutherse gezangbundel uit
met nieuw berijmde psalmen en gezangen. Uit dat jaar
dateren de lessenaar aan de preekstoel en de met zilver beslagen Bijbel. Tevens overwoog de kerkenraad de
aanschaf van een orgel. Op 31 augustus 1780 keurde de
kerkenraad het bestek goed voor een orgel met een klavier en tien registers door de Utrechtse orgelbouwer Gideon Thomas Bätz voor een bedrag van 1.800 gulden.8
De levering daarvan liep grote vertraging op. Op 11 oktober 1781 schreef Bätz de Raad dat hij onmogelijk kon
komen, doordat zijn knecht, die in Wognum bezig was,
koorts had gekregen en naar huis was gegaan. Veel andere dingen hadden zijn knechts tijdens zijn eigen ziekte
ook niet gereed gekregen. Hij dacht nog vijf weken nodig te hebben voor het orgel voor Enkhuizen. Later vroeg
hij nog een keer uitstel, omdat drie knechts ziek waren
en een ervan zelfs op sterven lag. Hij vroeg het orgel het
7 WA, 0319, 72, Condities en kwitantie voor de reparatie van de
zuidzijde van de kerk, voor het maken van een nieuw doophek,
nieuwe banken en een trap naar de preekstoel, 1734-1735,
8 WA, 0319, 85 Stukken betreffende de plaatsing van het [Bätz]-orgel in de kerk op de Noorder-Boerenvaart, 1781-1783.
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Afb. 22. De gebinten en trekbalken in de achterkamer op
de verdieping, gezien naar de
tuin. Hier zijn de sleutelstukken nog compleet aanwezig.
Foto Klaas Koeman.

Afb. 23. De gebinten en
trekbalken in de achterkamer op de verdieping,
gezien naar de tuin. Foto
Klaas Koeman.

Afb. 24. De gebinten en
trekbalken in de achterkamer op de verdieping, gezien
naar de straatzijde. Foto
Klaas Koeman.
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Afb. 25. Gebint met
zwanehalskorbeel en
sleutelstuk.
Foto Klaas Koeman.

Afb. 26. De raveling van een
vroegere schoorsteenmantel
aan de zuidzijde van de achterkamer op de verdieping.
Foto Klaas Koeman.

volgende jaar te mogen leveren. Op 21 october meldde Bätz dat het werk volgens afspraak door de ‘Haarlemsche beurtman’ zal worden vervoerd. Verder vervoer moest met de Enkhuizer beurtman worden besproken.
Op 18 november kondigde hij aan dat er tien stukken snijwerk wegens ziekte van de Haarlemse schipper via
Leiden naar Haarlem zouden komen. De blaasbalgen zou hij zaterdag inschepen. Uitdrukkelijk waarschuwde
hij dat de kisten met pijpen recht uitgeladen moesten worden en ‘gelijkvloers’ moesten blijven staan, totdat
hij zelf ter plaats zou zijn. Op 26 november berichtte hij dat de Haarlemsche schipper niet was gearriveerd,
maar op 30 november zou hij hem het hele orgel meegeven. Op 4 december kondigde Bätz zowel de aanvoer
van het orgel als zijn eigen komst aan. In zijn brief van 13 december deelde hij de kerkenraad mede dat het
orgel vanwege de strenge vorst niet kon worden overgescheept naar Enkhuizen. Hij was daarom teruggekeerd naar Utrecht. Als de kerkenraad hem de aankomst van het orgel kon berichten, beloofde hij zo snel
mogelijk te komen. Uiteindelijk werd het orgel op 21 maart 1782 in gebruik genomen.
Het boekje dat ter gelegenheid van de ingebruikneming wordt uitgegeven, bevat veel waardevolle informatie.9 Het orgel beschikte over de volgende registers:
9 WA, 0319, 86 ‘Orgelfeest ofte inwijdinge van het nieuwe orgel in de Luthersche Kerk te Enckhuysen [...] door Jacobus Driehuys
[...]’, 1782.
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Afb. 27. De 17de-eeuwse spiltrap naar de zolder.
Foto Laura Kuin-Stam.

Afb. 28. De eiken treden van de spiltrap en de toognagels
ter fixatie van de pen-en-gatverbinding. Foto auteur.

Afb. 29. De voorzolder van
de pastorie achter de attiek,
gezien naar de straat.
Foto Klaas Koeman.
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Prestant 8 voet
Octaaf 4 voet
Roerfluit 4 voet
Octaaf 2 voet
Mixtuur 3, 4, 5 voet
Trompet 8 voet
Holpijp 8 voet
Gemschhoorn 4 voet
Quint 3 voet
Cornet 2 sterk disc.
De beeldhouwer Andries Franke vervaardigde het
snijwerk op de orgelkas. Op de middentoren stond
een David met harp en op de flankerende torens
staan tot op heden de ‘twee kindertjes met hunnen
verschillende Speeltuigen’ (afb. 37, 42). Op de buitenste torens staat een grotere engel en opzij een kleinere, elk met een muziekinstrument. Aan de onderzijde van het orgel zit in het midden een ‘horlogerie’
met een geëmailleerde wijzerplaat met aan weerszijden daarvan een wapenschild. Deze zijn van dominee J. Driehuis en zijn echtgenote A.M. de Hartogh,
‘die van beide kanten niet alleen voor honderde Jaren
van Nederlanders, maar ook van de eerste Lutheranen, of Protestanten in Antwerpen en Woerden
afdalen, en ten minste zes Luthersche Predikanten Afb. 30. Op de zolder zijn de krommers en andere ondervan tyd tot tyd onder hunnen bloedverwanten heb- delen van de kapconstructie van de pastorie slechts deels
ben mogen tellen’.
zichtbaar. Foto Klaas Koeman.
Op de Minuutkaart uit 1832 behoorden tot het
kerkcomplex van de Lutherse gemeente een tuin (111), een ‘Pastorij, huis en erf ’ (112) en een ‘Kerck’, die op
de kaart is weergegeven in blauw (afb. 1).
Het aantal leden daalde van 354 in 1798 tot 70 in 1869. Het aantal leden nam later wel weer wat toe,
maar desalniettemin bleef de kerk veel te groot en te duur in het gebruik. In 1843 besloot de gemeente de
kerk aan de Noorder Boerenvaart te verkopen en naar een nieuw onderkomen aan de Breedstraat, nabij het
Stadhuis te verhuizen.10 De publieke verkoping van de oude kerk en pastorie met het recht van sloop vond
plaats op woensdag 27 december. Volgens de beschrijving betrof het ‘de voormalige Luthersche Kerk met het
daar naast staande dubbeld huis en erf en uitgebreide tuin, beplant met vele vruchtdragende boomen; het
huis is voorzien van vele behangene en onbehangene boven en beneden kamers, keuken, kelder en regenbakken, zijnde beide gebouwen omgeven van zware loden gooten, vergaarbakken, leidpijpen enz.’
De nieuwe kerk, pastorie en kosterij aan de Breedstraat
Op 17 december 1843 vond de inwijding plaats van het nieuwe Lutherse kerkgebouw op Breedstraat 40, een
voormalig woonhuis.11 Op nummer 42 kwam de pastorie en in nummer 44 bracht de gemeente de kosterij
en vergaderzaal. De kerk en de pastorie kregen een nieuwe voorgevel. Nummer 44 behield tot op heden zijn
achttiende-eeuwse klokgevel uit 1753.12
10 WA, 0319, 76 Rekening en verantwoording van de aankoop en verbouw van de nieuwe kerk en pastorie en van de verkoop van
de voormalige kerk, pastorie en tuin, 1843-1844.
11 WA, 0319, 77, Zangen bij gelegenheid van de inwijding der nieuwgebouwde Luthersche kerk te Enkhuizen op den 17den December 1843.
12 Breedstraat 44, 1601KD Enkhuizen, rijksmonumentnummer 15000.
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Afb. 31. Op de zolder van de
pastorie worden de jukken
met krommers afgewisseld
met hangende balken. Foto
Klaas Koeman.

Afb. 32. Een bedstee op de zolder van de pastorie,
vermoedelijk vroeger gebruikt door een van de meiden.
Foto Klaas Koeman.
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Afb. 33. De vliering van
de pastorie, gezien naar
achteren. Foto Klaas
Koeman.

Voorafgaand aan de verhuizing ondergingen de aangekochte panden aan de Breedstraat een ingrijpende
verbouwing tot kerk en pastorie. In de kerk keerden het vertrouwde interieur met de preekstoel, de dooptuin en het orgel terug. De verhuizing van het orgel was geen kleinigheid. Voor de herplaatsing van het orgel
wendde de kerkenraad zich tot de orgelbouwer Luitjen Jacob van Dam uit Leeuwarden. Op 8 mei 1843 kreeg
deze de opdracht het orgel over te brengen en van een derde, nieuwe blaasbalg te voorzien. Van Dam wilde
het orgel behalve verplaatsen echter ook verbeteren en van een moderne kas voorzien, maar daar wilde de
kerkenraad niet aan. Op 8 juni 1844 meldde Van Dam dat het orgel weer gereed was, vermoedelijk zonder wijzigingen aan het speelwerk. In het nieuwe kerkgebouw kwam het orgel onder een lager plafond te
staan, waardoor de David met harp niet meer paste. Sindsdien is deze verdwenen. Het ondertussen zeldzame
pijpwerk van Bätz ging verloren door een algehele vernieuwing van het instrument door de orgelbouwer
D.G. Steenkuyl in 1910. Die had in 1896 ook al het instrument uit 1681 in de Westerkerk te Enkhuizen geheel vernieuwd. De kas in de Lutherse kerk werd aan de achterzijde verdiept, maar behield het oorspronkelijke achterschot. De oorspronkelijke speeltafel aan de achterzijde maakte plaats voor een pneumatische opzij.
Bij het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw in 1943 kocht de gemeente een altaartafel in de stijl
van de preekstoel, ontworpen door architect Ferdinand B. Jantzen (afb. 39). Na de oorlog kwamen in de
achtergevel van de kerkzaal twee gebrandschilderde ramen van de hand van Lutherse predikant en glazenier
P.H.G.C. Kok (1919-1981) uit Weesp (afb. 39).
De kleine Lutherse gemeente in Enkhuizen gebruikte de kerk tot in 2016. Momenteel staan de kerk en
de pastorie te koop.
Beschrijving
Situering
De nieuwe locatie van de kerk en de pastorie van de Lutherse gemeente bevond zich vanaf 1843 in het hart
van de binnenstad van Enkhuizen, vlak bij het zeventiende-eeuwse stadhuis, op een gedeelte van de Breedstraat, dat zich hier geleidelijk aan verbreedt en dat ten oosten van het stadhuis ook weer geleidelijk aan versmalt. De gevels staan licht gerend op de lengteas van de diepe panden. Aan de Breedstraat staan ook brede
huizen, maar de kerk en de pastorie werden ondergebracht in twee smalle maar diepe huizen. Op de kaart
van 1832 stak het huidige nummer 42 iets verder naar achteren dan nummer 40. Vermoedelijk stond er achter het huis nog een aanbouw. In de huidige situatie is juist het pand met de kerk wat dieper. Beide panden
die een gezamenlijk kadestraal nummer hadden, waren volgens de aanwijzende tabel van de minuutkaart in
het bezit van de visser C. de Graaf junior.
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Afb. 34. De voorgevel van de kerk. Foto auteur.

Afb. 35. De achtergevel van
de kerk. Foto auteur.
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Afb. 36. De achtergevel van
de kerk. Foto auteur.

Breedstraat 42, de voormalige pastorie
Voorgevel
De Lutherse kerk en de pastorie delen een brede, recht afgesloten lijstgevel met een attiek uit 1843. Drie lisenen scheiden de bakstenen gevel in twee duidelijke begrensde delen (afb. 3, 4). Anders dan het rechter deel
van de gevel, dat duidt op een kerk, draagt de vensterindeling van het linker deel het karakter van een deftig
herenhuis. Boven het hoofdgestel met geprononceerde kroonlijst van de verdieping gaat een attiek op. De
gevel telt twee assen.
In de rechteras zit de classicistische ingangspoort met bovenin rocailles zoals gebruikelijk in de Lodewijk XV-stijl. Deze zouden achttiende-eeuws kunnen zijn en hergebruikt. In het negentiende-eeuwse bovenlicht zit een lantaarn. Het venster boven de ingang is wat smaller dan die in de linker vensteras. Boven de
vensters is een rechte boog gemetseld.
De gehele voorgevel is gemetseld in een staand verband.
De begane grond
Op hoge begane grond loopt een gang van achter de deur tot aan de achterzijde van het pand. Deze gang
vertoont nog grotendeels een vaste steektrap en een interieurafwerking uit 1834 (afb. 5, 6, 7, 8, 9). Langs
de wanden verdelen lisenen aan weerszijden, die een kroonlijst dragen, de gang in vijf vakken. Bovenin de
muurvlakken zit een verdiept veld met aan de bovenzijde een gedrukte boog en aan weerszijden een ojief
(afb. 8). Op de vloer liggen marmeren platen. De steektrap heeft een dichte, houten balustrade (afb. 6). In de
gang hangen drie kerkborden met de namen van de predikanten, ouderlingen en diakenen uit de kerkzaal
(afb. 10, 11).
Van de kamers links van de gang onttrekt de twintigste-eeuwse interieurafwerking eventueel historische
onderdelen aan het oog. De eiken deuren aan de gang zijn hergebruikt en aangepast aan de grotere doorgangen (afb. 12). De luiken van het venster aan de voorzijde moeten nog uit 1834 stammen (afb. 13).
Verdieping
Op de verdieping toont zich nog het houtskelet van een huis dat in het eerste kwart van de zeventiende eeuw
gedateerd kan worden. De balkenlaag bestaat afwisselend uit een eiken gebint en een trekbalk. Tegen de
voorgevel zit een strijkbalk (afb. 14, 15). De trekbalken steunen op kraagstenen van Bentheimer zandsteen
met vrouwenkopjes aan de voorzijde en voluten opzij (afb. 18, 20). In een kast in de zuidelijke zijgevel aan
de voorzijde zit nog een kraagsteen die ontkwam aan de verfkwast (afb. 19). De gebinten bestaan uit muurstijlen die halfsteens in het muurwerk zitten en dichte zwanehalskorbelen met daarboven een sleutelstuk.
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Afb. 37. De kerkzaal gezien
naar de Breedstraat.
Foto Klaas Koeman.

Afb. 38. De kerkzaal gezien
naar de tuin. Foto Klaas
Koeman.

Afb. 39. De kansel met aan
weerszijden de ramen van
P.H.G.C. Kok. Foto
Klaas Koeman.
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Afb. 40. De preekstoel uit 1735. Foto Klaas Koeman.

In deze voorkamer zijn de sleutelstukken allemaal
afgezaagd. De houten onderdelen zijn bevestigd met
een pen-en-gatverbinding en gefixeerd met houten
toognagels.
In het vertrek aan de voorzijde zit aan de zuidzijde tussen het eerste en het tweede gebint van voren een raveelbalk van een vroegere haard (afb. 16,
17). Op de raveelbalk zijn aan weerszijden van de
kreupele balk, die aan de andere zijde op een console
rust, de voor Enkhuizen gebruikelijke accoladebogen uitgesneden.
Op de overloop tussen de voor- en achterkamer
is de zeventiende-eeuwse balkenlaag geheel aan het
zicht onttrokken, maar vermoedelijk zijn alle onderdelen daarvan nog aanwezig (afb. 21).
In de achterkamer is de balkenlaag weer duidelijk zichtbaar. Vanaf de achtergevel wisselen trekbalken en gebinten, te beginnen met een trekbalk,
elkaar weer af. De zandstenen consoles hebben dezelfde vorm als aan de voorzijde van het huis. De
gebinten vertonen ook hier een zwanehalskorbeel en
anders dan aan de voorzijde zijn de sleutelstukken
nog compleet aanwezig met hun profiel aan de voorzijde en gesneden roosjes opzij (afb, 22, 23, 24, 25). Aan
de zuidzijde zit tussen het eerste en tweede gebint van achteren weer een raveelbalk met de bekende accoladebogen aan weerszijde van de kreupele balk (afb. 26).
Spiltrap naar de zolder
Van de verdieping voert een zeventiende-eeuwse spiltrap naar de zolder (afb. 27). De treden van deze trap
zijn ongeveer 4,5 centimeter dik (afb. 28). De treden zijn weer bevestigd aan de spil met pen-en-gat en een
toognagel. Vermoedelijk stond de spiltrap op de begane grond en werd deze na de bouw van de huidige
steektrap in de gang omhoog gebracht om de zolder te ontsluiten.
Zolder
Aan de voorzijde van het huis maakte de zeventiende-eeuwse kap in 1934 plaats voor een voorzolder achter
de attiek (afb. 29). Hier staan gebinten achter de voorgevel in de lengterichting van het pand. In de zolder
daarachter vallen ondanks de rijkelijk aanwezige interieurafwerking nog een vijftal jukken met eiken krommers te onderscheiden (afb. 30, 31). Ze worden telkens afgewisseld met een zogenoemde hangende balk:
deze steunen niet op krommers, maar hangen onder de vloer. De sparren tussen de jukken staan op een
halfsteens borstwering. Aan de zuidzijde bevindt zich nog een lage bedstee, die vermoedelijk diende voor de
meid (afb. 32).
Op de jukken liggen vloerdelen met daarboven een vliering, waar de sparren later aangebrachte platen
asbest dragen. Op de sparren zijn de afdrukken zichtbaar van de geteerde touwtjes, waarmee Enkhuizen de
panlatten werden bevestigd (afb. 33).
Bouwfasen
De gevel en de benedenverdieping van de pastorie kregen hun huidige voorkomen in 1834. Op de verdieping en op de zolder valt echter nog duidelijk het vroeg-zeventiende-eeuwse houtskelet waar te nemen. De
zeventiende-eeuwse spiltrap op de verdieping zal oorspronkelijk beneden hebben gestaan.
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Afb. 41. De onderzijde van
de kuip van de preekstoel.
Foto auteur.

Afb. 42. Het sofiet van het
orgel. Foto auteur.

Afb. 43. Bankenblok naast het orgel. Foto Klaas Koeman.
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Afb. 44. Ventilatieopeningen
in de zoldering van de
kerkzaal. Foto auteur.

Breedstraat 40, de voormalige Lutherse kerk
Voorgevel
De kerk rechts van de pastorie heeft in het midden een brede classicistische ingangspoort met vleugeldeuren,
een halfrond bovenlicht en in de zwikken ornamenten in de Lodewijk XVI-stijl (afb. 34). In de gevel zitten
drie rondboogvensters met roeden die in de venstertoppen spitsbogen vormen. Het venster boven de poort
in de middenas is breder dan de lager geplaatste zijvensters.
Het bekronende hoofdgestel bezit een tamelijk prominent uitstekende kroonlijst. ter plaatse van de lisenen hoekt deze om. Boven de kroonlijst gaat een attiek op met twee brede zoldervensters. Deze twee-assige
opzet en de detaillering van de attiek heeft de kerk gemeenschappelijk met de belendende pastorie.
Achtergevel
De zijgevels en de achtergevel zijn opgetrokken uit gele baksteen in kruisverband die op zijn vroegst uit de
achttiende eeuw dateren (afb. 35, 36). Het aanbouw onttrekt het onderste gedeelte van de achtergevel aan het
zicht. Bovenin de achtergevel gaan aan weerszijden, met een brede penant daartussen, twee rondboogvensters op, met daarin kleurige ramen. Een klassieke lijst bekroont de gevel. Aan de achterzijde is het zadeldak
van het pand afgeknot. Het dak is belegd met golfpannen.
De kerkzaal
Het vroegere herenhuis is bij de ombouw tot kerk ingrijpend verbouwd en werd wellicht voor een groot deel
opnieuw opgetrokken. Om een kerkruimte te realiseren verdwenen alle vroegere vloeren, behalve die van
de zolder. Zo ontstond een rechthoekige ruimte met direct achter de ingang een orgelgalerij, die in 1910 bij
de uitbreiding van het orgel, werd verdiept (afb. 37). Naast en voor het orgel staan nog oude bankenblokken
(afb. 43). Aan de achterzijde van het pand staat tegen de achtergevel, tussen de twee venster, de monumentale
preekstoel met ruggeschot en klankbord, geflankeerd door een oude kerkbank. Hierop zijn de twee koperen
doopbogen van het verdwenen doophek bevestigd (afb. 38).
Aan weerszijden verdelen vijf naar voren uitstekende lisenen de kerk in zes vakken (afb. 38). De lisenen
dragen een ver naar voren stekende lijst. De zijgevel is op een klein, hooggeplaatst kantelvenster aan weerszijden van het laatste vak geheel blind. Boven de houten lijst strekt zich in de lengterichting van de zaal een
houten gewelf uit met een gedrukt beloop, waarboven zich de zoldervloer bevindt. In de as van het gewelf
bevinden zich enige ventilatiegaten (afb. 44).
De opzet van de kerkzaal vertoont overeenkomst met de in 1860 gebouwde Nutszaal (Patershof 4) in
Enkhuizen. Deze zaal kent een soortgelijke wandgeleding en een vergelijkbaar gewelf.
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Afb. 45. De voorzolder achter de attiek boven de kerkzaal.
Foto Klaas Koeman.

Afb. 46. De zolder boven de
kerkzaal, gezien naar achteren. Foto Klaas Koeman.
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De inrichting
Van de door Herma M. van den Berg in 1955 in haar geïllustreerde beschrijving genoemde inventarisstukken, resteert nog het merendeel.13
De preekstoel van pallisanderhout met trap, ruggeschot en klankbord, gemerkt Pieter de Nicolo M.A.A.
1735. Op de zeskantige kuip staan gesneden voorstellingen van de Geboorte, de Kruisiging, de Uitstorting
van de Heilige Geest, de Verrijzenis en de Hemelvaart. De drie gesneden kuiven op het klankbord dragen de
tekst ‘’t Woord Gods blijft’. Aan de onderzijde van de kuip zitten symbolen van de vier evangelisten: de engel,
de adelaar, de leeuw en de stier.
De koperen lessenaar van de preekstoel vertoont Lodewijk XIV-ornamenten en bevat de inscriptie ‘Fudit I. BORCHHARDT ENCHUSAE ANNO 1763’.
Rechts van de kansel hangt een koperen zandloperhouder met zandloper, gemerkt SCHIPPER MICHIEL HENDRIXEN, M.F. 1648.
De doopbogen zijn heden bevestigd aan de bankenblokken aan weerszijden van de preekstoel en niet
meer aan het doophek.
De koperen voorzangerslessenaar uit de zeventiende eeuw staat heden op de altaartafel uit 1943 van Ferdinand Jantzen voor de preekstoel.
De orgelkas uit 1782 met het rijke door beeldhouwer Andries Franke vervaardigde snijwerk in Lodewijk
XV-stijl is nog vrijwel compleet. Alleen het beeld van David met harp op de middentoren moest in 1843
verwijderd worden, omdat het niet onder het plafond paste. De orgelkas bevat nog slechts enkele originele
pijpen. Vrijwel het gehele speelwerk stamt uit 1910. Het huidige orgel, dat zich kenmerkt door een laatromantische klankkleur, is nog bespeelbaar.
De voorzolder en de zolder
De zolder boven de kerkzaal heeft aan de straatzijde, achter de attiek, nog een in 1834 aangebrachte voorzolder, die het voorste deel van het oorspronkelijke zadeldak verving (afb. 45). Deze heeft dezelfde vorm en
constructie als de voorzolder van de pastorie, die tegelijkertijd tot stand kwam.
De kap erachter bestaat uit A-spanten van naaldhout met korbelen onder de tussenbalk. Op de gordingen tussen de spanten is het dakbeschot gespijkerd (afb. 46).
Historische gelaagdheid
In het pand Breedstraat 40 zijn geen constructieve onderdelen zichtbaar die verder terug gaan dan de achttiende eeuw. Het huidige voorkomen en in het bijzonder de kerkzaal kwam tot stand in 1834. Het interieur
bestaat vooral uit stukken uit de zeventiende en de achttiende eeuw en vertegenwoordigen belangrijke kunsthistorische waarden. Het geheel vertoont een bijzondere historische gelaagdheid.

13 Herma M. van den Berg, De provincie NoordHolland, Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel VIII, ’s-Gravenhage 1955, p. 66-67.
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