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Bouwhistorische beschrijving
Snouck van Loosenkerk,
Breedstraat 47, Enkhuizen
Gerrit Vermeer & Klaas Koeman, mei 2019, aangevuld oktober 2019
Vereniging Oud Enkhuizen
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Afb. 1. Het vierde huis links van het stadhuis is het huidige Breedstraat 47. Prent van Hendrik Spilman naar tekening
Cornelis Pronk uit 1729. Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Identificatie
Lokaal voor Godsdienstonderricht Snouck van Loosen
Breedstraat 47, 1601KA
Rijksmonument 507068
Waardering volgens de redengevende beschrijving:
Het kerkgebouw met inpandige woning is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld uit 1861 van een door een patricische familie gesticht kerkgebouw
voor de minder bedeelden, als voorbeeld van 19de-eeuws hergebruik van een ouder gebouw en als voorbeeld
van de architectuur van A.J. en D. van der Molen.
Geschiedenis
Pakhuis van het handelshuis Pan
De oudste archivalische vermelding van het pand op Breedstraat 47 stamt uit 5 juni 1694, toen het in bezit
was van de haringkoper Thade Jansz Pan (1645-1703), wiens nazaten belangrijke functies in het stadsbestuur
vervulden.1 Het pakhuis bleef tot 1816 eigendom van deze patriciërsfamilie. Van het pakhuis bestaat een afbeelding van de situatie in 1729, een ets uit Het Verheerlykt Nederland. Hendrik Spilman vervaardigde deze
naar een tekening van Cornelis Pronk (afb. 1).2 Het vierde pand links van het stadhuis betreft het pakhuis
van de familie Pan. Het telde drie vensterassen. Uit de hoge trapgevel stak en hijsbalk. Vlak voor het pand
1 De gegevens over de bewonersgeschiedenis zijn ontleend aan het archiefonderzoek van Suus Messchaert-Heering, Enkhuizen.
Deze vermelding: Westfries Archief, Hoorn (WFA), Oud Rechterlijk Archief 4959, 5 juni 1694.
2 Isaak Tirion, Het Verheerlijkt Nederland, deel 4, Amsterdam 1752, nr. 395.
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Afb. 2. De kadastrale minuut uit 1832. De rode pijl
wijst op het huidige Breedstraat 47. Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 3. Kadastrale hulpkaart Enkhuizen 156, Opgemaakt
april 1887. Kadaster, Nationaal Archief.

Afb. 4. De Breedstraat voor 1895. Breedstraat 51, helemaal rechts, heeft een houten kuif die in 1729 nog ontbrak. Foto Dekema, Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 5. De Breedstraat voor 1895. De houten kuif van
Breedstraat 51, helemaal links, is weer verdwenen.
Vereniging Oud Enkhuizen.

2

ligt een grote hoop met daarover een zeil en ernaast
een kuip en een kozijn. Het zou om een hoop zand
of kalk kunnen gaan met het oog op een aanzienlijke
verbouwing. Links naast het stadhuis staat Breedstraat 51, waarvan de gevel al zijn huidige voorkomen heeft.
Zo nu en dan verhuurde de familie Pan het
pand. Zo bevatte de inventaris die de notaris op 13
oktober 1755 opmaakte na het overlijden van Claas
Mossel een post van 72 gulden, die verschuldigd was
aan Jan Thadesz Pan (1694-1771) voor de huur van
diens pakhuis aan de Breedstraat. De familie Pan
handelde onder meer in wijn, zoals blijkt uit een inventaris van het pakhuis uit 1755: 19 oxhoofden [een
okshoofd is 6 anker ofwel 232 liter] rode wijn, 59
ankers [een anker is ongeveer 38,6 liter] witte wijn,
1 cas rode wijn, 1 cas witte wijn, 8 ankers Biarne
wijn, 11 ankers Baghera wijn, 48 aam [een aam is
circa 1,5 hectoliter] droeswijn, 62 lege oxhoofden, 42
kalebassen in manden en 3350 lege flessen. Mr. Jan
(1735-ca 1807) en Lucas Pan (1725-1789) namen het
handelskantoor van Jan Thadesz Pan en zijn vrouw
Margaretha Westwoud over.3 Hun kantoor ging op Afb. 6. De Breedstraat in 1895. Het huidige buurpand
17 februari 1807 voor twee vijfde over aan de erven Breedstraat 45 is dat jaar in de plaats gekomen van de
van mr. Thade Pan (1733-1806) en voor drie vijfde kleine klokgevel. De oude kap van het vroegere pakhuis
aan zwager Hessel Jacob Slijper (1759-1825). Het van Breedstraat 47 is nog niet vervangen door de huidige.
nieuwe kantoor van negotie zou handel drijven in Vereniging Oud Enkhuizen.
granen, pekelharing, zoute vis en in wat zich verder
voordeed. Hessel Jacob Slijper trad op als de boekhouder van het kantoor. In deze periode lag de handel in
Enkhuizen nagenoeg stil, waardoor het handelshuis ten einde kwam. Op 27 april 1816 vond de openbare
verkoop plaats van pakhuis met ‘ruime hennep en zaadzolders’ en erf. Het pakhuis kon vanaf 8 september
worden overgedragen.
De koper van het pand, Melchert Siebe Bakker, staat samen met Petrus Johannes Wijsman vermeld als
de eigenaar van het pand in de Aanwijzende tafel bij de kadastrale minuut uit 1832 onder kavel 176 van Sectie E.4 Wijsman verzocht in 1935 de helft van het pakhuis in het openbaar te mogen verkopen. Het onderste
gedeelte was tot 1 oktober verhuurd aan Meindert van Simmeren. Er daagden geen kopers op.
De erfgenamen van beide eigenaren verkochten het pand op 24 augustus 1860 aan de dames Anthonia
Meinoutje, Arnolda Ursula en Margaretha Maria Snouck van Loosen.5 De ongetrouwde en schatrijke zusters
Snouck van Loosen, die in het uiterst rijke Dijk 36 woonden, lieten het pand ingrijpend verbouwen tot een
Lokaal voor Godsdienstonderricht van Hervormde signatuur. Zij kochten ook het huis rechts van het pand
en lieten dit afbreken om er een tuin aan te leggen. De dames stelden zelf een nog niet beroepen predikant
aan, die een deel van het pand bewoonde. Voor de verbouwing van het pakhuis maakten ze gebruik van de
diensten van de bouwmeesters A.J. van der Molen en D. van der Molen, zo vermeldt de steen in de voorgevel
(afb. 14). Deze waren afkomstig uit de Beemster, waar de zusters Snouck van Loosen een buitenverblijf hadden. A.J. van der Molen was gemeenteopzichter in de Beemster en in die hoedanigheid betrokken bij alle

3 Vriendelijke mededeling Suus Messchaert-Heering: WFA Notarieel Archief Enkhuizen I, 1380 akte80.
4 Idem: WFA, Noterieel Archief 1498, akte 34.
5 Kadaster Archief Viewer {KAV), Enkhuizen, leggerart. 2495; na de sloop van het huis perceel 175E kreeg dit nummer E1445. Zie
: KAV, Enkhuizen, hulpkaart 96, dienstjaar 1864, opgemaakt 30 april 1863; hulpkaart 156, dienstjaar 1879, opgemaakt april 1978.
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Afb. 7 (linksboven). De plattegrond van de begane
grond in de bestaande toestand in 1938. Westfries
Archief, Hoorn.
Afb. 8 (rechtsboven). De plattegrond van de verdieping in de bestaande toestand in 1938. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 9 (linksonder). Plattegrond van de verdieping. De
gewijzigde toestand in 1946. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 10. Opmetingstekening uit 1944. Vereniging Oud Enkhuizen.

openbare aanbestedingen van de gemeente.6 In de advertentie staat hij vermeld als de persoon bij wie nadere
inlichtingen ingewonnen konden worden. Hij werd aangeduid als meester timmerman. Voor zijn eigen aannemerij vroeg hij in advertenties herhaaldelijk om timmerlieden en metselaars.7 Vanaf 1868 heette de firma
Gebroeders Van der Molen en in de jaren tachtig was het D. van der Molen die adverteerde.8 De aannemerij
voerde ook grondwerken uit en daarbij bood het draineerbuizen te koop aan.9 In 1872 behoorde A.J. van
der Molen tot de initiatiefnemers voor de oprichting van een Crediet- en Depositobank in de Beemster.10 In
Enkhuizen was hij al eens eerder actief. In 1859 bood Van der Molen bouwmaterialen aan afkomstig uit een
slooppand aan de Wierdijk, de vroegere goudkust van Enkhuizen. Het ging daarbij om een partij extra mooi
wit marmer, een aanzienlijke lengte aan lambrisering met dekstuk en plinten, driehonderd tegels en diverse
raam- en binnendeurkozijen.11 In die tijd kreeg Van der Molen opdracht voor de verbouwing in de Breedstraat.
In 1861 kwam de verbouwing gereed. Bij testament legden de dames de nieuwe bestemming. Zij bleven eigenaar tot aan hun overlijden, samen met Dirk Janszoon Schouw, van beroep broodbakker.12 In 1885
werden de uitvoerders van het testament van de dames, de commissionairs in effecten Wander Lakenman
en Gerrit Wendelaar, het van de dames over. In het lokaal was een catechisatie, een zondagschool en op zondag konden er armen diensten bijwonen, zonder in verlegenheid gebracht te worden door een collecte. In
1895 besloten de eigenaren van de kerk, de genoemde commissionairs en de houthandelaar Jan Adolfszoon
van der Molen uit Amsterdam, de kerk onder te brengen in een stichting onder de naam Inrichting voor
Godsdienstonderwijs Snouck van Loosen. In dat jaar onderging het pand bovendien een ingrijpende verbouwing.13
6 Opregte Haarlemsche Courant, 13 augustus 1839 (aanbesteding schoollokaal); Opregte Haarlemsche Courant, 6 juli 1850 (aanbesteding schoolgebouw en onderwijzerswoning aan de Jisperweg, hoek Hobrederweg); Opregte Haarlemsche Courant, 11 maart
1851 (aanbesteding blok van vier woningen in de Middelbuurt); Opregte Haarlemsche Courant, 19 april 1853 (aanbesteding school
en onderwijzerswoning aan de Oosthuizerweg); Algemeen Weekblad, 25 april 1855, p. 3 (aanbesteding hoofdschool); Purmerender
Courant, 21 februari 1866, p. 3 (aanbesteding twee scholen, onderwijzerswoningen, aanleggen begraafplaats en bijkomende werkzaamheden); Purmerender Courant, 29 april 1868, p. 3 (bestraten en inrichten van twee marktpleinen); Purmerender Courant, 19
maart 1871, p. 4 (bouw van een paardenstal met oprijlaan en bewaarplaats voor brandspuiten, aanleggen van een riool en bestrating in de Midden-Buurt); Purmerender Courant, 31 januari 1872, p. 3. (aanbesteding woonhuis voor het Burgerlijk Armbestuur
van de gemeente Beemster).
7 Algemeen Weekblad, 4 mei 1859, p. 4 (vier timmerlieden en twee metselaars); Algemeen Weekblad, 23 mei 1860, p. 4 (zes timmerlieden).
8 Purmerender Courant, 4 maart 1868, p. 3 (vier timmerlieden); Purmerender Courant, 22 april 1868, p. 3 (zes timmerlieden);
Purmerender Courant, 15 juni 1870, p. 3 (timmerlieden); Purmerender Courant, 23 augustus 1871, p. 3 (metselaar); Nieuwe Purmerender Courant, 27 mei 1880, p. 4 (twee timmerlieden).
9 Purmerender Courant, 24 mei 1865, p. 1 (gunning begrinden wegen in polder de Schermer); Purmerender Courant, 24 juni 1868,
p. 4 (advertentie draineerbuizen).
10 Purmerender Courant, 28 februari 1872, p. 3.
11 Opregte Haarlemsche Courant, 11 augustus 1858.
12 KAV, Enkhuizen, leggerart. 3575.
13 KAV, Enkhuizen, leggerart. 3974 (Wander Lakenman, Gerrit Wendelaar, Dirk Janszoon Schouw), 4147 (Idem en Jan Adolfs5

Afb. 11 (linksboven). De Snouck van Loosenkerk omstreeks
1948, gefotografeerd door Nico Zomer. Vereniging Oud
Enkhuizen.
Afb. 12 (rechtsboven). De voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 13 (linksonder). De poort naar de tuin.
Foto auteurs.
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Afb. 14. De steen met bouwjaar en bouwmeesters.
Foto auteurs.

Beeldhouwwerk uit de kelder
De voorgevel uit 1861 bevat drie timpanen uit de zestiende eeuw. Over de herkomst van deze stukken beeldhouwwerk schreven de Amsterdamse architecten G.A. van Arkel (1858-1918) en A.W. Weissman (18581923), die in 1877 van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap de opdracht hadden aanvaard om de
monumenten van Noord-Holland te inventariseren. In hun vrije tijd reisden de beide liefhebbers van oudheden en stadsschoon stad en land af per koets, trekschuit en steeds vaker ook met de zich steeds verder
uitbreidende railverbindingen.14 In de tijd dat de twee pioniers op het gebied van de monumentenzorg Enkhuizen bezochten, behoorde het godsdienstlokaal nog niet tot de opmerkelijke oudheden van de stad, want
het was toen nog maar zo’n dertig jaar oud. Toch trok dit pand hun aandacht en wonnen ze er inlichtingen over in. Zo staat te lezen in Noord-Hollandsche oudheden: ‘In den gevel van het Evangelisatielokaal,
Breestraat 98 [volgens de huidige nummering Breedstraat 47], vindt men eenige 16e-eeuwsche zandsteenen
details ingemetseld, die, naar men meldde, voor een dertigtal jaren in de kelder van het gebouw, dat daar
vroeger gevonden zouden zijn. Met ziet daar drie tympans [timpanen], schelpen verbeeldend, waarin, als
zeer hoog relief, ten halve lijve de figuren van geloof, hoop en liefde zijn gehouwen. Naast den ingang bevinden zich twee zeer fijne kolonetten, in Korintischen stijl. Al deze details zijn vermoedelijk tusschen 1540
en 1550 vervaardigd’ (afb. 15-19).15 De bouwmeesters Van der Molen moeten in de overwelfde kelder van
het pand, die ze deels intact lieten, stukken beeldhouwwerk hebben aangetroffen, die ze voor een deel in de
door hen nieuw gebouwde voorgevel verwerkten. Onderdeel van de ‘ kolonetten’ vormen de kariatiden aan
weerszijden van de deuropening, waarvan de herkomst uit de zestiende eeuw betwijfeld moet worden. Deze
lijken eerder negentiende-eeuws en lijken ook niet uit zandsteen te zijn gehouwen. Er lagen echter nog meer
brokken in de kelder. Ook die werden herplaatst, zo valt te lezen in de beschrijving die de twee vrienden
maakten van het huidige Westerstraat 197: ‘[...] De beide koppen in hoog relief, die men thans daarnaast
ziet, zijn wel oud, doch eerst in onzen tijd daar geplaatst. Het zijn portretten, wellicht van Karel V en zijn
zoon, de lateren Filips II. Beide figuren zijn met het gulden vlies omhangen. Deze beeldhouwwerken zijn
uit denzelfden kelder afkomstig, waar ook vroeger vermelde details van het Evangelisatielokaal gevonden
werden.’ Dat het zestiende-eeuwse portretten betreft van Keizer Karel V (1500-1558) en koning Philips II
(1527-1598) staat, vanwege de gelijkenis, wel vast. De ontdekking van de beelden doet vermoeden dat ze al
sinds lang in de kelder lagen, zonder dat iemand er nog van wist. De beelden van de twee achtereenvolgende
vorsten van de Nederlanden en ook de beelden Geloof, Hoop en Liefde, doen vermoeden dat de beelden
afkomstig waren van een stedelijk gebouw. Immers, ook op een ander belangrijk stedelijk gebouw, de Waag
zoon van der Molen, houthandelaar, Beets, Dirk Janszoon Schouw, broodbakker, Gerrit Gast, pariculier en lid van den gemeenteraad), 4148 (Wander Lakenman en consort, Jan Adolfszoon van der Molen, houthandelaar, Amsterdam), 4429 (Inrichting voor
Godsdienstonderwijs).
14 In 1884 opende er vanuit Hoorn een stoomtramverbinding naar Enkhuizen, waardoor vanuit Amsterdam een dagreis naar
Enkhuizen mogelijk werd. Weissman deed verslag van zijn dagreis in De Opmerker, het orgaan van de architectenvereniging
Architectura et Amicitia: A.W. Weissman, ‘Enkhuizen’, De Opmerker 19 (1884), nr. 23.
15 G.A. van Arkel & A.W. Weissman, Noord-Hollandsche oudheden, Amsterdam 1891-1905, 117-118.
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Afb. 15. Timpaan met Hoop.
Foto auteurs.

Afb. 16. Timpaan met Liefde.
Foto auteurs.

Afb. 17. Timpaan met Geloof.
Foto auteurs.
8

Afb. 18. De kariatide links naast de ingang. Foto auteurs.

Afb. 19. De kariatide rechts van de ingang. Foto auteurs.

uit 1559, staan beelden van Geloof, Hoop en Liefde en daarnaast bevatten de beide gevels het wapen van de
toenmalige landsheer, de Spaanse koning Philips II. Het schelpmotief, dat de achtergrond vormt van de drie
christelijke deugden, komt ook nadrukkelijk voor in het houten koorhek van de Westerkerk te Enkhuizen,
dat uit 1542 stamt. De timpanen en de portretten van de twee vorsten zijn mogelijk tot stand gekomen in de
jaren dat Philips II landsheer van de Nederlanden was en zijn voorganger, de vroegere keizer Karel V, nog
leefde. Dat moet dan tussen 1555 en 1558 zijn geweest. Het gebouw, dat het meest in aanmerking komt als
bron van dit beeldhouwwerk, is de voorganger van het huidige, uit 1686-1688 daterende stadhuis. Het oude
stadhuis stamde volgens de stadskroniek van Brandt uit 1480. Het is niet uitgesloten dat het stadhuis in de
jaren vijftig van de zestiende eeuw een modernisering onderging.16 Het oude stadhuis stond op dezelfde plek
als het huidige, slechts enkele huizen verwijderd van het pakhuis van de patriciërsfamilie Pan. Bij de afbraak
van het oude stadhuis zou het beeldhouwwerk daar ter bewaring heengebracht kunnen zijn.
De verbouwing door A.J. en D. van der Molen in 1861
A.J. en D. van der Molen kregen de opdracht een zeventiende-eeuws pakhuis van bijna 24 meter diep aan te
passen tot een evangelisatiegebouw met een woning voor de predikant. Het pakhuis voorzagen ze van een
nieuwe voorgevel en een nieuw achtergevel met verfijnd metselwerk met in de voorgevel de zinnebeelden
van de drie christelijke deugden Geloof, Hoop en Liefde, afkomstig uit de kelder en wonderwel passend bij
de nieuwe bestemming. Het pand had een diepte van bijna 24 meter. Om zalen en een woning te kunnen
realiseren bood de aanschaf van het buurpand uitkomst. Dat verdween en maakte plaats voor een tuin achter
een muur met een poort, waardoor in de zijgevel vensters konden worden aangebracht.
Het buurpand ten noorden van Breedstraat 47 gaf Spilman op zijn ets met de situatie van 1729 weer als
een laag huis met een trapgevel, bekroond met een gebogen fronton. Op de oudste foto’s van dit huis, genomen aan het einde van de negentiende eeuw, heeft het huis nog ongeveer dezelfde omtrek, maar dan vertoont
het een klokgevel, vermoedelijk uit het tweede kwart van de achttiende eeuw (afb. 4, 5). Dit huis bestond uit
16 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee- en koopstadt Enkhuisen, Enkhuizen 1666, p. 27-28.
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Afb. 20. De dakkapel aan de voorzijde uit omstreeks 1900.
Foto auteurs.

Afb. 22. De aansluiting van de voorgevel op de zijgevel.
Foto auteurs.
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Afb. 21. De achtergevel. Foto auteurs.

Afb. 23. De aansluiting van de achtergevel op de zijgevel.
Foto auteurs.

Afb. 24. Deel van de zijgevel. Foto auteurs.

een begane grond met daarop een steil zadeldak. De Snouck van Loosenkerk stak hier hoog bovenuit. Dat
betekent dat de zaal boven ook aan die zijde vensters gehad zou kunnen hebben. In 1895 maakte het buurpand met klokgevel plaats voor het huidige, veel hogere huis met een verdieping (afb. 6).17
Tot aan het begin van de twintigste eeuw was de oude zijmuur aan de zuidzijde vermoedelijk nog aanwezig. Deze was toen aangesmeerd en voorzien van een blokmotief (afb. 4, 5). Foto’s van rond 1900 tonen
ook nog de hoge kap van het vroegere pakhuis (afb. 4, 5. 6). De geveltop had plaatsgemaakt voor een dakvlak
aan de voorzijde. Boven de huidige voorgevel bevond zich nog geen dakkapel.
De ingrijpende verbouwing in 1895
In 1895 onderging het pakhuis een tweede ingrijpende verbouwing. Hierbij kwam er aan de zuidzijde een
geheel nieuwe zijgevel (afb. 24). De oude, hoge kap maakte plaats voor een afgeknot schilddak met een dakkapel aan de voorzijde (afb. 20). Na de grote verbouwing bevond zich achterin het pand, beneden en boven,
de woning van de predikant. Beneden bevond zich een grote zaal of kerkzaal achter een bescheiden vestibule.
Boven nam de zaal voor de catechisatie het voorste gedeelte van het pand in beslag. Vermoedelijk kwam de
indeling overeen met die van voor de verbouwing, maar van de interieurafwerking uit 1861 bleef voor zover valt na te gaan weinig over. De voorgevel uit 1861 bleef gehandhaafd, maar kreeg een dakkapel. Tegen
de achtergevel verrees in deze tijd of later een serre, waarbij twee vensters plaatsmaakten voor een grote
opening. Net voor de verbouwing verving de huisschilder Gerrit Gast het bescheiden pandje met klokgevel
rechts van de godsdienstinrichting plaats voor het huidige pand in neorenaissance.18 Het oude huisje bevatte
de pastorie van de Gereformeerde Vereeniging Enkhuizen, die kerkte in een pand aan de Zuider Havendijk.
Latere verbouwingen
De beheerders vroegen voor het lokaal voor het eerst een bouwvergunning aan in 1938 (afb. 7, 8).19 In de
zijgevel kwam aan de achterzijde een extra venster. Op de verdieping maakten twee kleine vertrekken plaats
voor een badkamer en een bad. In 1946 vond er een uitbreiding plaats van het woongedeelte.20 Het ruime
17 Gemeentelijk monument nummer 0388/WN005.
18 KAV, Enkhuizen, het kadastrale nummer E175 ging daarbij over in E2221. Legger art. 2806 (Gereformeerde Vereeniging Enkhuizen, vanaf dj 1869), 2999 (idem), 2143 (Gerrit Gast). Zie ook hulpkaart 222, dienstjaar 1896, opgemaakt februari 1895).
19 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr.
3656 Enkhuizen, Breedstraat 47; Veranderen pand, 14 januari 1938.
20 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 3657 Enkhuizen, Breedstraat
47, Veranderen pand, 12 april 1946.
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Afb. 25. De tuinmuur aan de
Hoogstraat. Foto auteurs.

Afb. 26. De kelder gezien naar
de achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 27. De kruipruimte. Foto auteurs.
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lokaal op de verdieping achter de voorgevel, dat diende als ‘catechiseerkamer’, kreeg een nieuwe bestemming
als woonkamer. Daartoe kwam er langs het vertrek een brede ‘corridor’, waarvoor een nieuwe tussenmuur
werd opgetrokken (afb. 9).
In 1972 was het bezoekersaantal van het evangelisatielokaal dermate sterk teruggelopen, dat de toenmalige uitvoerders van het testament het verhuurden aan de kerkvoogden van de Hervormde Gemeente in Enkhuizen. Het kreeg een gepaste bestemming als Hervormd Centrum. Voor diverse kleine aanpassingen vroeg
de huurder, de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente in Enkhuizen, in 1972 een vergunning
aan.21 Er verrees een kleine aanbouw voor een watercloset, in de keuken werd het aanrecht vervangen, de kamer aan de voorzijde op de verdieping werd vergaderkamer en in de uit 1946 stammende gang op de verdieping lieten de verhuurders een vaste trap naar de zolder aanbrengen. In 1995 kwam er een nieuwe aanbouw
tegen de zuidgevel die diende als berging voor de stoelen uit de grote zaal.22
In 2004 moest de sterk gekrompen Hervormde Gemeente Enkhuizen de huur opzeggen. Sindsdien staat
het pand leeg.
Beschrijving
Situering
Op de kadastrale minuut van 1832 staat Breedstraat 47 als sectie E, kavelnummer 776 weergegeven tussen twee andere huizen, als het vierde pand ten noorden van het stadhuis (afb. 2). Dit is de plek waar de
Breedstraat zijn grootste breedte bereikt en naar de uiteinden van de straat geleidelijk aan steeds smaller
wordt. Achter beschikte het pand over een erf. In 1832 was het pand, dat stond omschreven als een pakhuis,
eigendom van M.S. Bakker en consorten. Achter op het erf, met de voorgevel aan de Hoogstraat, stonden
twee kleine panden met kavelnummers 161 en 162. Het eerste stond omschreven als pakhuis van de burgemeesters S.H. van Willigen en H.S. van Genderen. Het andere pand moet in die tijd zijn verdwenen, want
Johanna Elizabeth Dikboom had de kavel in eigendom als onbebouwd erf. Zij was ook de eigenaresse van het
toenmalige rechter buurpand van Breedstraat 47, kavel 177.
Omstreeks 1860 legden de stichters van het evangelisatiekantoor ook de hand op het buurpand aan de
zuidzijde. Dit maakte plaats voor een erf. Aan de straat bouwden de bouwmeesters Van der Molen hier een
muur met een poort (afb. 13). Deze situatie staat weergegeven op de stadsplattegrond van Egmond-Morriën
uit 1885 (afb. 3). Het reeds in 1832 aan de Hoogstraat staande pakhuisje achter nummer 47 stond er toen ook
nog. De letters op LL op de kaart staan volgens de legenda voor ‘Zondagsschool Herv.’ Het pakhuisje staat
niet meer weergegeven op de stadsplattegrond van A. Egmond uit 1902, waarop het pand staat vermeld als
‘Gebouw voor Godsdienstonderwijs’.
Het buurpand ten noorden van Breedstraat 47 gaf Spilman op zijn ets weer als een laag huis met een
trapgevel, bekroond met een gebogen fronton. Op de oudste foto’s van dit huis, genomen aan het einde van
de negentiende eeuw, heeft het huis nog ongeveer dezelfde omtrek, maar dan met een klokgevel, vermoedelijk uit het tweede kwart van de achttiende eeuw (afb. 4, 5). Dit huis bestond uit een begane grond met daarop een steil zadeldak. De Snouck van Loosenkerk stak hier hoog bovenuit. Rond 1900 maakte het buurpand
met klokgevel plaats voor het huidige, veel hogere huis met een verdieping. Tussen dit huis en Breedstraat 47
bevindt zich een osendrop of kattengang (afb. 12).
Opzet
Het zeer diepe pand van bijna 24 meter bestaat uit een hoge begane grond, een veel lagere verdieping en
een plat dak met rondom dakschilden. Tegen de achtergevel staat een omstreeks 1900 toegevoegde serre. De
omtrek van het huidige gebouw komt overeen met die op de kadastrale minuut van 1832: de huidige zij- en
achtergevel staan op dezelfde plaats als dat van het vroegere pakhuis. Achterin het pand bevindt zich nog een
gedeelte van een overwelfde kelder (afb. 26). Onder de rest van het huis bevindt zich een kruipruimte waar21 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 3658, Enkhuizen, Breedstraat
47, Veranderen kerkgebouw, 9 maart 1972.
22 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2099, Enkhuizen, Binnenstad,
Breedstraat 47; Plaatsen van een berging, 3 januari 1995.
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Afb. 28. Het gebint in de kast
van de kerkzaal.
Foto auteurs.

Afb. 29. De kerkzaal gezien
naar de achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 30. De vensters van de
kerkzaal. Foto auteurs.
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van de bodem zich op het maaiveld bevindt (afb. 27). De stoep voor de ingang heeft, zowel aan de voorzijde
als opzij, vier treden.
Voorgevel
De voor- en de achtergevel zijn zeer fijn gemetseld in kruisverband. Met de betrekkelijk dunne baksteen en
de fijne voeg sluit het metselwerk aan in de ambachtelijke traditie van de achttiende eeuw. Voor vond rode
baksteen toepassing, afgewisseld met stenige onderdelen, hoger in de gevel voorzien van zeer dikke lagen
witte verf. Een deel van de witgeschilderde versieringen betreft onderdelen uit de zestiende eeuw, die in1860
werden aangetroffen in de kelder. Vermoedelijk gaat het daarbij om Bremer of Bentheimer zandsteen.
De gevel telt drie vensterassen, waarvan de middelste zich duidelijk onderscheidt, doordat deze, zonder
zichtbaar metselwerk, geheel wit geverfd is en iets naar voren staat (afb. 12). Alle horizontale geledingen
hoeken om deze voorsprong heen. Aan een vier treden hoge stoep bevindt zich de ingang. De zijassen van
de voorgevel bestaan voornamelijk uit metselwerk. Aan de onderzijde staat de gevel op een grijze plint van
Naamse steen met daarop de borstwering van de begane grond, aan de bovenzijde afgezet met een bescheiden lijst. Tussen de twee bouwlagen bevindt zich een geprononceerde kroonlijst. Aan de bovenzijde eindigt
de gevel in een kroonlijst met aan de onderzijde een rondboogfries in hoog reliëf, op kleine kraagsteentjes.
Beneden brachten de bouwmeesters een extra horizontaal accent aan ter hoogte van de geboorte van de
rondbogen van de vensters en de deur. Het boogveld boven de deur is heden dichtgezet met een schot. Op
een tekening uit 1944 en een foto uit omstreeks 1948 bevindt zich boven de deur nog een bovenlicht met
daarin een cirkel met uitstekende punten (afb. 10, 11). Op oudere foto’s uit het einde van de negentiende
eeuw sierde een in een cirkel ingeschreven veelpas het bovenlicht boven de deur, identiek aan die in de boogvensters aan weerszijden.
Aan weerszijden van de brede ingang bevindt zich een ‘kolonnet’, opgebouwd uit een voetstuk met
palmbladeren, kariatiden en daarboven een klassieke zuil. Het onderste deel vertoont een versiering met
palmtakken. De voluut met acanthusblad aan weerszijden van het middenvenster op de verdieping lijkt, net
als het onderste deel van de ‘kolonnet’, een negentiende-eeuwse toevoeging te zijn. Zestiende-eeuws zijn de
timpanen met Geloof, Hoop en Liefde boven de vensters op de verdieping. De bouwmeesters hebben deze
timpanen als uitgangspunt genomen voor de rondbogen boven de gevelopeningen en daarmee als basis van
het gevelontwerp. De bogen van de vensters op de verdieping zijn wat lager dan die beneden, waardoor er
sprake is van een zekere hiërarchie, met de begane grond als hoogste bouwlaag, zoals bij vrijwel alle panden
voor 1800 het geval was.
Het dakvlak aan de voorzijde is omstreeks 1900 als enige voorzien van donkere kruispannen. De overige
dakvlakken vertonen oranje golfpannen. De hoge dakkapel aan de voorzijde, eveneens uit omstreeks 1900,
heeft aan weerszijden een houten wang, met in het eenvoudige snijwerk een cirkel met een Grieks kruis
(afb. 20).
De poort
Naast het pand verrees tegelijk met de voorgevel uit 1861 een muur met een poort (afb. 13). Aan weerszijden
van de muur bevindt zich een verzwaring met daarin een verdiept vlak. De kroonlijst boven de begane grond
van het huis zet zich voort over de muur. Omstreeks 1948 bevond zich boven de kroonlijst nog een balustrade (afb. 11). Kort nadien moet die zijn verdwenen. De poort heeft net als de ingang dubbele deuren. Het
halfronde bovenlicht is hier nog oorspronkelijk, voorzien van een veelpas.
De achtergevel
De achtergevel is opgetrokken uit gele metselstenen in kruisverband (afb. 21). De gevel telt vier assen, die
echter smaller zijn dan die van de voorgevel. Twee vensters beneden maakten omstreeks 1900 plaats voor de
nog aanwezige serre. Boven de vensters bevinden zich rechte bogen van rode baksteen. De vensters boven
zijn voorzien van luiken. Een stoepje met vier treden leidt naar de achterdeur in de tweede as van links. In
het dakvlak aan de achterzijde bevindt zich een ruime dakkapel.
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Afb. 31. De kerkzaal gezien
naar de Breedstraat.
Foto auteurs.

Afb. 32. De muurnissen
op de gang op de verdieping, aan de zijde van
Breedstraat 45.
Foto auteurs.

Afb. 33. De zolder, gezien
naar de achtergevel.
Foto auteurs.
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De zuidelijke zijgevel
Foto’s uit het einde van de negentiende eeuw tonen een deel van de zuidelijke zijgevel (afb. 4, 5). Deze was
aangesmeerd, vermoedelijk met portland. Hierop was, zoals vaker gebeurde in de negentiende eeuw, een
blokmotief aangebracht. Boven de zijgevel bevond zich een bescheiden gootbak, die onafgebroken doorliep
in de bekroning van de voorgevel. In de huidige situatie bestaat de muur uit grauwe bakstenen in kruisverband uit omstreeks 1900 met een houten kroonlijst, die op geen enkele manier aansluit bij die van de
voorgevel (afb. 22). Het muurwerk van de zijgevel staat koud tegen dat van zowel de voor- als de achtergevel
(afb. 23). Ongeveer in het midden van de gevel voorziet een reeks van vijf hoge schuifvensters de grote zaal
beneden van daglicht. De verdieping kon met minder vensters toe, die ook iets smaller en lager zijn. Waar
vensters boven elkaar zitten zijn deze niet gecentreerd, maar telkens een paar centimeter ten opzichte van
elkaar verschoven. De hele gevel lijkt tot stand te zijn gekomen aan de hand van een vluchtige schets van een
metselbaas. Boven de vensters zijn strekse bogen met porring gemetseld.
Schuurtje en muur
Op de plek waar in 1832 ook al een schuurtje stond, op de erfgrens met Breedstraat 45, staat een gemetselde
opvolger, vermoedelijk uit omstreeks 1900 (afb. 21). Achterop het terrein staat een tuinmuur met poort, die
kort na 1885 tot stand moet zijn gekomen. Aan de bovenzijde is een bloklijst gemetseld en daarboven een
iets uitkragende ezelsrug (afb. 25). Lijnen aan scheggen moeten de ondertussen bouwvallig geworden muur
behoeden voor omklappen over straat.
Historische kelder
Een van de onderdelen die in Enkhuizen bijna stelselmatig uit huizen verdween, was de kelder. Bij archeologische opgravingen komen kelders van zeventiende-eeuwse panden soms tevoorschijn, maar in bestaande
huizen ontbreken deze vrijwel altijd, doordat ze op enig moment zijn dichtgegooid. Hier is achterin het pand
nog een deel van de overwelfde kelder aanwezig, een zeldzaamheid in Enkhuizen. De kelder heeft een halfronde overwelving, maar daarvan is maar een deel zichtbaar. Een groot deel van de overwelving gaat, indien
nog aanwezig, verscholen achter twee haakse muren. Op de vloer en tegen de wanden zijn groot formaat geel
en groen geglazuurde plavuizen aangebracht (afb. 26).
Het houtskelet
Door later pleisterwerk tegen een betengeling en houten beschotten onttrekken de constructieve delen aan
de binnenkant van het pand zich aan het oog. De vele muurankers in de zijgevel geven geen uitsluitsel over
de aard van de constructie. Slechts in een kast aan de achterzijde van de grote zaal beneden valt daarvan iets
te zien. Hier bevindt zich, tegen de later opnieuw opgetrokken zijmuur, een grenen muurstijl en een tamelijk zware grenen dekbalk met daartussen een sleutelstuk met een eenvoudige afgeronde neus, zoals deze bij
pakhuizen in Enkhuizen gebruikelijk was (afb. 28). Vanaf de vroege zeventiende eeuw verdrong grenen in de
huizenbouw vrij snel het voordien gebruikelijke eiken. Het is niet uitgesloten dat het gebint in de loop van
de zeventiende of de achttiende eeuw tot stand kwam. Mogelijk bevat het pand een hele reeks van dergelijke
gebinten op de begane grond en misschien ook op de verdieping. De vijf vensters van de grote zaal zouden
in de penanten nog een muurstijl kunnen hebben, heden aan het zicht onttrokken door de bepleisterde betengeling. Aan de noordzijde op de verdieping bevinden zich in de muur nissen, omgeven door eenzelfde
bepleisterde betengeling als beneden, waarachter eveneens muurstijlen schuil zouden kunnen gaan (afb. 32).
De kerk of grote zaal
Achter de ingang van het pand bevindt zich een vestibule met aan weerszijden een kamertje en links tevens
een trap naar boven. Daarachter bevindt zich een grote zaal. Al was aan het lokaal voor godsdienstonderricht
geen officiële Hervormde kerkgemeente verbonden, stond het gebouw doorgaans bekend als de armenkerk
of de Snouck van Loosenkerk. Op de plattegrond van het gebouw uit 1938 staat de grote zaal beneden ook
onverbloemd aangeduid als ‘kerk’ (afb. 7). Op de zolder ligt ook nog de vroegere preekstoel (afb 35). Aan de
oostzijde van de zaal valt daglicht naar binnen door vijf dicht bijeen geplaatste, hoge schuifkozijnen (afb. 29,
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Afb. 34. De gebinten op de zolder.
Foto auteurs.

Afb. 35. De restanten van een preekstoel.
Foto auteurs.
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30). Een bepleisterde betengeling onttrekt het muurwerk aan de binnenzijde aan het zicht. Op de penanten
tussen de vensters zijn de hoeken van de bepleistering afgewerkt met een kwart kraal. De wanden van de
kopse kanten en het plafond van de grote zaal bestaan, net als die van de vestibule, uit houten delen van uiteenlopende breedtes. Tussen de houten zoldering en de balklaag bevindt zich een aanzienlijke ruimte. Het
houten beschot en het pleisterwerk tegen de buitengevel zullen op verschillende momenten tot stand zijn
gekomen. Het houten beschot steekt schril af tegen de verfijnde voorgevel en lijkt daarom het gevolg te zijn
van een latere ingreep. Aan de straatzijde bevinden zich bovenin in de hoek van de binnenwand metalen
hekwerken, waarvan de functie niet duidelijk is (afb. 31). Achter de zaal bevond zich, aan weerszijden van
een gang, links de keuken en rechts de woonkamer van de predikant.
De verdieping
Oorspronkelijk bevond zich aan de voorzijde van het pand, over de volle breedte, de zaal voor de catechisatie
(afb. 8). De trap van beneden kwam rechtstreeks uit op deze kamer, die ongeveer een derde van de totale
diepte van het pand besloeg. In 1946 kwam er een brede gang waarop de bestaande trap uitkwam en werd
het resterende vertrek bij de woning getrokken (afb. 8). In de gang en in de vertrekken daarachter bevinden
zich in de zijmuur nissen, met rondom pleisterwerk op een betengeling, overeenkomstig met dat om de
vensters in de grote zaal beneden (afb. 32). Aangezien aan de kant van de gang oorspronkelijk een veel lager
buurpand stond, zou het om later dichtgezette vensters kunnen gaan. In 1895 verrees aan deze zijde een veel
hoger buurpand, waarna ze hun functie verloren. Het is denkbaar dat zich achter de betengeling nog muurstijlen bevinden die deel uitmaakten van het oorspronkelijke houtskelet. Het woongedeelte van de predikant
bevat een groot aantal vertrekken met deuren uit verschillende periodes (afb. 7, 8). De tussenmuren boven in
het achterste gedeelte, vermoedelijk al van begin af aan het woongedeelte, staan grotendeels boven de tussenmuren beneden. De vertrekken boven in het middelste gedeelte van het huis lijken later te zijn aangebracht,
omdat de positie van de wanden niet correspondeert met het ritme van de muurnissen.
De zolder
De kapconstructie van het afgeknotte schilddak, getimmerd in 1895, bestaat uit een reeks eenvoudige gebinten, bestaande uit schuine stijlen, korbelen en een dekbalk (afb. 33, 34). Ze staan op de versnijding onderaan
de lage borstwering. De gordingen, waarop het dakbeschot is getimmerd, steunen op klossen. Aan de voorzijde van de lange, indrukwekkende zolder is door de Hervormde Gemeente met goedkope materialen een
kleine ruimte afgeschoten. De gebinten dienen weer als onderslag voor balken in de lengterichting onder het
platte gedeelte van het dak.
Op de zolder liggen nog de restanten van een kansel, die in de zaal beneden stond (afb. 35).
Conclusie
Breedstraat 47 bevat nog onderdelen van het omvangrijke pakhuis van de koopmansfamilie Pan. Het gaat
hierbij om een deel van een overwelfde kelder en mogelijk de inwendige houtconstructie, waarvan slechts
een gedeelte van een gebint zichtbaar is.
De ongehuwde en schatrijke dochters Snouck van Loosen stichtten in 1861 in het pakhuis een inrichting
tot godsdienstonderwijs met een woning voor een predikant. De bouwmeesters A.J. en D. van der Molen,
aannemers uit de Beemster, voorzagen het pakhuis van een nieuwe, representatieve voorgevel met rondbogen en hergebruikte zestiende-eeuwse timpanen met Geloof, Hoop en Liefde in reliëf. De achtergevel stamt
eveneens uit 1861.
In de redengevende beschrijving is bij de waardebepaling geen rekening gehouden met deze zeer ingrijpende verbouwing in 1895 plaatsvond. Daarbij werd de zuidelijke zijgevel opnieuw opgetrokken en maakte
de oude kap plaats voor de huidige. Het is nog onduidelijk hoeveel er overbleef van het houtskelet. De huidige interieurafwerking, ook die van de grote zaal, kwam vermoedelijk grotendeels tijdens deze verbouwing
tot stand. De kerkzaal vertoont aan de kopse kanten en tegen de zoldering een houten beschot. Mogelijk
moest deze afwerking eenvoud uitstralen. De zijgevels zijn aan de binnenzijde van de zaal afgewerkt met een
bepleistering op een betengeling met riet. Dezelfde gepleisterde betengeling bevindt zich op de verdieping,
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Rood = Hoge monumentale waarde
Oranje = Behoudenswaardig
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waar aan de noordzijde muurnissen duiden op vroegere vensters, die dan uitkeken op het vroegere pannendak van het buurpand.
De gevels en de zaal herinneren aan een particuliere religieuze instelling van ongehuwde, vrome dames met een groot vermogen, die voor de geschiedenis van de stad van groot belang zijn geweest door hun
weldadige stichtingen die uit hun nalatenschap zijn gesticht, zoals het Snouck van Loosenhuis voor bejaarden (1893), de arbeidswoningen in het Snouck van Loosenpark (1897) en het Snouck van Loosenziekenhuis
(1900).

Overzicht waarden
Hoge monumentale waarde
Kelder
Voorgevel met stoep en de daarop aansluitende poort
Achtergevel
Gebint en eventueel nog meer aanwezige gebinten
Tuinmuur achterzijde
Behoudenswaardig
Kap
Zuidelijke zijgevel
Binnenmuren en deuren vroegere woongedeelte aan de achterzijde, beneden en op de verdieping.
De betengeling als markering om de dichtgezette vensters op de verdieping
Houten beschot vestibule en grote zaal
Beeldverstorend
Aanbouw stoelenberging
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