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Kort voor 1600 kwam een nieuwe stadsvest om Enk
huizen gereed. Van de bouw van de Westerpoort of 
Koepoort kwam het pas in 1648. Mede door het ge
brekkige aanbod aan Bentheimer zandsteen zag het 
stadsbestuur zich gedwongen de poort in 1654 onvol
tooid te laten.1 In 1730 kwam het bovenste gedeelte 
van de poort alsnog tot stand, maar anders dan 
oorspronkelijk was voorzien, in hout. De poort over
leefde de sloopwoede in de negentiende eeuw en valt, 
doordat het schootsveld na de Tweede Wereldoorlog 
in stand werd gelaten, nog altijd te beleven als een 
vooruitgeschoven entree van de oude binnenstad.

Oudste bouwfase: 1648-1654
In 1593 besloot het stadsbestuur tot de aanleg van 
een stadswal. De middeleeuwse muur voldeed niet 
meer aan de eisen en het stadsbestuur achtte het van 
belang dat de voor de welvaart belangrijke zoutke
ten en de nieuwe havens binnen de veste kwamen 
te liggen. De bekende vestingbouwer Adriaan An
thoniszoon van Alkmaar maakte het ontwerp en de 
Staten van Holland leverden een financiële bijdrage. 
Aan de westzijde van de stad stond, tot aan de stads
uitbreiding, een stadspoort in het verlengde van de 
‘oude’ Westerstraat ter hoogte van de huidige Oude 
Gracht. In het verlengde van de bestaande Wester
straat kwam de nieuwe Westerstraat te liggen met 
aan het westelijke uiteinde slechts een eenvoudige 
toegang in de nieuwe stadsvest met een houten brug 
over de stadsgracht, zoals te zien is op de stadsplatte
grond van Blaeu uit 1649 (afb. 1). Waarschijnlijk be
vatte de overdekte doorgang deuren of een hekwerk. 
Er verrezen wel stadspoorten op de plekken waar de 
Westfriese Omringdijk, destijds de belangrijkste ver
keersweg over land, uitkwam op de stadvest. In 1597, 
toen de nieuwe wal zijn voltooiing naderde, verrees 
de Noorderpoort en in 1598, aan de zuidwestzijde 
van de stad, de Ketenpoort, die pas twaalf jaar later 
gereedkwam.2 Het Westeinde, aan de veldzijde van 
de doorgang bij de Westerstraat, liep door de Streek 
door tot aan Hoorn, maar deze verbinding kende in 
die tijd nog tal van obstakels in de vorm van kleine 
bruggetjes en loopplanken. De landweg won echter 
wel aan belang, want in 1641 gaf de vroedschap de 
burgemeesters opdracht om met de ‘landrijken’ te 

1 De poort maakt deel uit van de verdedigingwerken van Enk
huizen (complexnummer 464799, verdedigingswerken Enk
huizen) en staat met Courtine II en III op de lijst van rijksmo
numenten onder nummer 464869.
2 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee en koopstadt 
Enk huisen, Enkhuizen 1666, p. 201.

overleggen over een verbreding en bestrating tot aan 
de herberg genaamd ‘Romen’.3 In de jaren 16681671 
kwam er tussen Hoorn en Enkhuizen een geheel be
strate weg tot stand.

In 1648, het jaar van de Vrede van Münster, die 
een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog, kon 
het stadsbestuur van Enkhuizen de toekomst vol 
optimisme tegemoet te zien. De bouw van een re
presentatieve poort aan de westkant van Enkhuizen 
kwam in de vroedschap ter sprake op 18 mei van dat 
jaar: ‘Is voorts geresolveert lopende dese somer nae 
gedane inspectie van modellen een fondament te 
leggen vande Westerpoort, ten einde met d’ optrec
kinge van dien ingevolge van ’t selve werde voort 
gegaan.’4 De notulen vermelden meerdere modellen. 
Op 26 oktober 1648 sprak de vroedschap over nog 
slechts één model, waarvan ze de omtrek ter plek
ke op ware grootte wilde uitzetten om tot een defi
nitief besluit te kunnen komen: ‘Omme een model 
van de Westerpoort te arresteeren [vast te stellen], 
is verstaen dat bij den fabrijcke [openbare werken] 
deser stede in loco sal een affsteeckinghe van den 
grondt werden gedaen ‘t welck bij Burgemeesteren 
en Regeerders mitsgaders Vroedtschappen gesien, 
als dan op het aennemen van een model finalijcken 
te resolveren en de denuntiatie bij Burgemeesteren 
werden gedaen, over in loco ten fine ende inspectie 
te compareeren.’5 Twee dagen later, op 28 oktober 
1648, viel het besluit: ‘Op ’t subject van de Wester
poort sijn de Burgemeesteren ende Vroedtschappen 
in loco verschenen, ende gesien twee distincte af
steeckinghe van de grondt bij de fabrijkmeester vol
gens voorighe resolutie gedaen, omme te dienen tot 
een fundament waernaer de opbou winghe van een 
poort soude kunnen gereguleert worden, soo is naer 
deliberatie met eenpaericheijt van stemmen verstaen 
en goedt gevonden, dat het fondament vande opge
dachte poort, sal werden geleijt, in voegen int selve is 
affgestoocken met een bocht suijdwaerts herin.’6 De 
fabriekmeester (hoofd openbare werken) was Jacob 
Pieterszoon, aangesteld op 23 februari 1647. Naast 

3 D. Brouwer, Enkhuizen. Aantekeningen uit het verleden, deel 
I, Enkhuizen 1946, p. 81.
4 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 0120, Oud ar
chief stad Enkhuizen 13531815, 4, bestuur, inventarisnr. 254, 
13 januari 1642 tot 31 december 1650, 18 mei 1648, scannr. 
0120_254_0140.jpg.
5 WFA, toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353
1815, 4, bestuur, inventarisnr. 254, 13 januari 1642 tot 31 de
cember 1650, 26 oktober 1648, scannr. 0120_254_0150.jpg.
6 WFA, toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353
1815, 4, bestuur, inventarisnr. 254, 13 januari 1642 tot 31 de
cember 1650, 28 oktober 1648, scannr. 0120_254_0151.jpg.
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dit ambt had hij een eigen aannemerij.
De eerstesteenlegging vond volgens een anonie

me stadskroniek uit 1660 plaats in 1649: ‘in’t begin 
van’t Jaer, wierde een Extraordinayr fondament ge
heyt tot een Poort, op ’t eynde van de Nieuwe Wes
terstraet, by de Houten KoePoort, ende is in May 
daer na begonnen opghemetselt te worden: Ende 
eenighe Kinderen, van de voornaemste der Stads, 
leyden de eerste steenen op het Fondament, en qua
men met Schootsveltjes oor en Troffeltjes, en Maet
Stockjes in hare handen en waren seer cierlijck af 
ghemaect, ende daer quamen veel honderden van 
Menschen om het selve te sien, ende is opgemetselt 
tot omtrent drie voeten boven het Verwelf ende soo 
laten staen, en met Pannen by provisie gedeckt’7. 
Sebastiaan Centen nam deze passage bijna letterlijk 
over in zijn vervolg uit 1742 op de stadskroniek van 
Brandt.8 De houten voorganger van de Koepoort die 
de stadskronieken noemen, staat, zoals reeds bleek, 
niet weergegeven op de toenmalige stadsplattegron
den en het valt daarom te betwijfelen of deze werke
lijk bestaan heeft.

Er verrees een bakstenen romp volgens het door 
de vroedschap bepaalde model.9 Voor de aankoop 
van de Bentheimer zandsteen voor de bekleding 
ervan zocht het stadsbestuur contact met koopman 
Hendrick Spieringh te Amsterdam.10 Samen met 
koopman Michael van den Broek uit Rotterdam had 
hij in 1646 de groeven te Gildehaus van de graaf van 
Bentheim gepacht. Van de jaarlijks 80.000 kubieke 
voet die zij verplicht afnamen was 60.000 bestemd 
voor Amsterdam en 20.000 voor de Zwolse steen
houwers.11 Amsterdam had veel steen nodig voor de 
bouw van het stadhuis op de Dam en tal van andere 

7 Historie van den Oorspronck, Fondatie ende Voortganck der 
seer Vermaerder Zee ende Koopstadt Enchuysen […], Enkhui
zen 1660, heruitgave Oud Enkhuizen 1984, p. 3031.
8 Sebastiaan Centen, Vervolg der Historie van de vermaarde 
zee en koopstad Enkhuizen […], Hoorn 1742, p. 117. Van ‘wa
ren seer cierlijck af ghemaect’ in de kroniek uit 1660 maakte 
Centen ‘zeer cierlyk en fraai gekleed’.
9 Brouwer I 1945, p. 8485.
10 Stadsarchief Amsterdam, archiefnummer 5062, Kwijt
scheldingen, inventarisnummer 38, 30 mei 1641, koopt huis 
op Singel bij Gastmolensteeg (hier woonde hij sindsdien; ar
chiefnummer 5061, Confessieboeken, inventarisnummer 304, 
blad p. 291, akte 13 december 1641, registratie; archiefnummer 
5001, DTB Begraven, inventarisnummer 1100A, blad p.103vo 
en p.104, aktenummer DTB 1100A, Periode: 16311664, be
graafplaats Westerkerk, 25 oktober 1651; I.E. van Eeghen, G. 
Roosegaarde Bisschop, H.F. Wijnman, Vier eeuwen Heren
gracht, Amsterdam 1976, p. 259: In 1641 kocht Hendrick Spie
ringh tevens Herengracht 255, gelegen aan de gang die behoor
de bij zijn huis aan het Singel.
11 P. Vlaardingerbroek, Het Paleis van de Republiek. Geschiede
nis van het stadhuis van Amsterdam, Zwolle 2011, p. 127.

projecten. Het contract met de graaf van Bentheim 
moet in 1649 zijn verlengd. Blijkens een brief van 
5 mei 1651 stelde het stadsbestuur van Enkhuizen 
op aanraden van Spieringh meester Jan Michiels
zoon aan als stadsmeesterknecht. Hij was ‘niet alleen 
ervaren int wercken van Bentheimer steen, maer 
oock marmer ende verscheyden andere steenen’.12 
De burgemeesters verzochten Spieringh aan de be
zorger van de brief zijn adres mee te geven, zodat 
ze op zijn ‘factoor’ de benodigde steen konden uit
zoeken. Op 1 juni daarop kregen de burgemeesters 
antwoord met daarbij een lijst van 73 stukken steen 
die het stadsbestuur zou kunnen afnemen. In hun 
antwoord van 5 juni verzochten de ongeduldig ge
worden burgemeesters de koopman de partij ‘met
teneersten’ naar Hasselt te verzenden, vanwaar een 
Enkhuizer schipper die kon ophalen. De burgemees
ters vroegen de minste prijs, dezelfde die aan Am
sterdam werd gerekend.13 Uit een tweede brief die 
dag meldden de burgemeesters vermoedelijk aan Jan 
Michielszoon, dat ze hadden vernomen dat hij be
zig was ‘de borden te formeeren naer ’t model van 
onzen Westerpoort, door UEd. verandert’. In een 
derde brief die op die dag uitging informeerden de 
burgemeesters bij meestersteenhouwer Willem de 
Kerper te Amsterdam naar de prijzen die Hendrick 
Spieringh aan Amsterdam rekende. Tevens verzoch
ten ze de Amsterdamse agent te Bentheim ervoor te 
zorgen dat Enkhuizen goed materiaal zou krijgen. 
Dit met de toezegging dat ze hem ‘voor sijne moe
jten [met] een nieuwe hoet sullen vereeren’.14 Op 9 
november lieten de burgemeesters Spieringh weten 
ze via Jan Michielszoon hadden vernomen dat de 
steen,  ‘gebrooc ken voor den heeren van Enchuysen’, 
al een tijdje in Uithoorn op het water lag. De bur
gemeesters drongen aan op een spoedige toezending 
van ‘4 kort basen, 4 basementen en 28 pilasters en 
colomstukken’. In totaal bevat de Koepoort geen 28 
pilasters, dus aangenomen moet worden dat het om 
onderdelen ging. Na een bericht van de weduwe van 
de ondertussen overleden Spieringh, Cornelia Bou
wens dat de steen niet anders dan ‘voor cort na Mey’ 
geleverd kon worden, verzochten de burgemeesters 

12 WFA, toegangsnr. 0120 Oud archief stad Enkhuizen 1353
1815, inventarisnr. 328, Registers van uitgaande brieven (mis
sivenboeken) van burgemeesters en bestuurders van de stad 
Enkhuizen, 30 november 1643 tot 21 mei 1651.
13 Idem.
14 WFA, toegangsnr. 0120 Oud archief stad Enkhuizen 1353
1815, inventarisnr. 329, Registers van uitgaande brieven (mis
sivenboeken) van burgemeesters en bestuurders van de stad 
Enkhuizen, 2 juni 1651 tot 28 december 1658.



4

Afb. 8. Plattegrond Koepoort, 
links begane grond en 
rechts de verdieping. 
Monumentenopmeting 1944. 
Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 9. Lengte- en dwars-
doorsnede van de Koepoort. 
Monumentenopmeting 1944. 
Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 10. Opstand veldzijde en zijgevel Koepoort. Monumentenopmeting 1944. Vereniging Oud Enkhuizen.
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op 16 februari 1652 opnieuw de steen spoedig te le
veren ‘al waer ’t oock over Swoll’ zich bevond, aange
zien de bouw al was begonnen.15 

In een volgende brief, gedateerd 30 juli 1652, 
richtten de burgemeesters van Enkhuizen aan het 
stadsbestuur van Amsterdam, de grootste afnemer 
van zandsteen: ‘Wij hebben specialyck affgesonden 
Jan Michielszoon, onse mr. knecht, omme uyt te sien 
ende te doen uyt houwen al sulcke partye goede Ben
temer steen als wij tot bouwinghe van onse poorte 
behoeftich syn en hij van UEd. sal komen te vorde
ren, willen derhalve UEd. vrindelyck versocht ende 
gebeden hebben, de voorn. Jan Michielsz. volcomen 
gelove te geven ende hem te laten volgen tot den 
minsten prijse alsulcke quantiteyt goede steen als hij 
UEd. sal comen op te geven.’16 Het is niet bekend of 
Amsterdam daadwerkelijk steen aan Enkhuizen af
stond.

Op 10 november 1653 droegen de burgemees
ters het toezicht op het werk op aan stadstimmerman 
Fedde Lourenszoon.17 Op 24 april 1654 besloot de 
vroedschap bij meerderheid voorlopig een punt ach
ter het project te zetten: ‘In deliberatie geleit sijnde of 
men den Koepoorte bij het somer seijsoen  oock tot 
viercanten sluijtinge conde brengen is goet gevonden 
ende verstaen met meerderheit dat men dit werck tot 
de viercante sluijtinge sal brengen, daer toe de hee
ren Burgemeesteren werden geauthoriseert.’18 Door 
de Eerste EngelsNederlandse Oorlog (16521654), 
die de haringinkomsten van Enkhuizen zwaar trof, 
werd het vermoedelijk door geldgebrek nog moeilij
ker om aan zandsteen te komen. De poort was op
getrokken tot aan de bovenzijde van de pilasters. De 
architraaf, het fries, de kroonlijst en het fronton bo
ven de doorgang aan de veldzijde ontbraken nog. Op 
de onvoltooide poort kwam een provisorisch zadel
dak met pannen te liggen, zoals tekenaars dat in het 
begin van de achttiende eeuw vastlegden (afb. 3, 4).

Opzet
Het diepe poortgebouw bestaat uit een doorrit van 
vijf traveeën en twee beuken opzij met elk vier ven
sterassen (afb. 810). De knik in de poort, die moest 
voorkomen dat er van buiten door de poort gevuurd 
kon worden, is verwerkt in de middelste travee van 

15 Idem.
16 Idem.
17 Idem.
18 WFA, toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353
1815, 4, bestuur, inventarisnr. 255, 10 januari 1651 tot 24 okto
ber 1657, 24 april 1654, scannr. 0120_255_0117.jpg.

de doorrit. De beuken opzij bestaan uit een hele en 
een halve verdieping (afb. 27).

Façades veld en stadszijde
De façades van Bentheimer steen aan de beide uit
einden van de poort vertonen dezelfde opzet met 
een rondbogige doorgang in de risalerende mid
denas en aan weerszijden daarvan een smallere zij
as (afb. 11, 14, 18, 19, 25). In beide gevallen zijn de 
façades voorzien van een kolossale, Dorische orde 
op voetstukken. Aan de veldzijde vonden in de mid
denrisaliet bijna geheel uit de muur stekende ronde 
zuilen toepassing en in de zijassen staat een pilaster 
van dezelfde hoogte. Aan de stadszijde staan zowel 
in de risaliet als in de zijassen pilasters. De zijassen 
aan de veldzijde bevatten een halfronde rondboog
nis, die aan de stadszijde vensters: onder een hoog 
en boven een half zo hoog venster met eenvoudige 
omlijstingen.

Aan weerszijden van de doorgangen aan beide 
zijden dragen hoekpilasters een geblokte rondboog 
met boogblokken die overgaan in horizontale blok
ken. Dit laatste naar voorbeeld van het architectuur
boek van Sebastiano Serlio uit 1537, dat tot in de 
achttiende eeuw veel navolging vond. Aan beide zij
den steekt uit de sluitsteen een zware voluut. Die aan 
de veldzijde vertoont aan de voorzijde een acanthus
blad (afb. 27). De sluitsteen aan de stadszijde steekt 
verder naar voren en is geribbeld (afb. 20).

Zijgevels
De zijgevels bestaan uit vier assen, geleed door ko
lossale Dorische pilasters van zandsteen, die net als 
bij de kolossale pilasterorden van het stadhuis in 
Amsterdam uit dezelfde tijd, een hele en een halve 
verdieping beslaan (afb. 18, 28). Daartussen bevindt 
zich metselwerk in kruisverband met beneden een 
hoog en boven een laag venster. De vensters verto
nen een zware omlijsting, bestaande uit een onder
dorpel, afwisselend grote en kleinere negblokken 
en boven een strekse boog van zware blokken. De 
vensters en de beide façades en de zijgevels bevatten 
geen kozijnen, een zeldzaam gegeven, waarvoor het 
stadhuis van Amsterdam, het voorbeeld kan zijn ge
weest.

Doorrit
De doorrit bestaat uit grauwe baksteen gemetseld 
muurwerk in kruisverband (afb. 29). Zandstenen 
lisenen geleden de doorrit, Zij gaan over in brede 
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Afb. 12. De stadszijde van de Koepoort omstreeks 1880. 
Foto A. Dekema, Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 11. Model Koepoort, veldzijde. Collectie gemeente 
Enkhuizen. Foto auteur.

Afb. 13. De uit de attiek afkomstige stedenmaagd. 
Vereniging Oud Enkhuizen.
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gordelbogen, waarvan elke metsellaag bestaat uit een 
breder en een smaller blok met een verspringende 
stootvoeg. De kruisribgewelven daartussen zijn ge
metseld in een helderrode baksteen in kruisverband. 
De smalle, platte ribben van zandsteen komen sa
men in een open cirkel.

Aan weerszijden van de doorrit bevinden zich 
in de tweede en de derde travee ingangen met een 
poortomlijsting (afb. 17, 30, 31a). Deze poortjes zijn 
ontleend aan het architectuurboek van Vincenzo 
Scamozzi uit 1615 (afb. 31b). Deze vonden in de Re
publiek vaker navolging, zoals op de gevel van het 
Mauritshuis in Den Haag door Jacob van Campen 
uit de jaren 16331644 en in het stadhuis van Am
sterdam (afb. 31c), waaraan Van Campen eveneens 
meewerkte.

Het zeventiendeeeuwse model
Tot de stadscollectie van de gemeente Enkhuizen 
behoort een indrukwekkend eikenhouten model 
van de poort met een hoogte van 116 een lengte van 
98 en een breedte van 66 centimeter.19 Het stadsbe
stuur zal het 1654 hebben bewaard om de poort later 

19 Stads Collectie Enkhuizen, catalogusnr. BGE_1699.

de kunnen voltooien. Het zeventiende eeuw model 
vertoont in de zijgevels nog geen Dorische pilasters 
en de zuidgevel aan de zuidzijde bevinden zich zes 
in plaats van de in werkelijkheid uitgevoerde vier 
assen. Hiervoor bleek dat Jan Michielszoon bij het 
maken van de ‘borden’ uitging van een gewijzigd 
ontwerp. Wellicht kwamen er door zijn toedoen aan 
weerszijden vier assen met pilasters.

Bij het model hoort een afneembare toren aan 
de stadszijde. Deze bestaat uit een ronde onderbouw 
met vier naar voren gestelde Toscaanse portalen 
met halfzuilen met daarbinnen een rondboogope
ning met Toscaanse pilasters (afb. 21). Boven een 
achtkante, omgehoekte koepel staat een kleinere 
lantaarn met daarop een bijna identieke koepel op 
kleinere schaal. Het model zou heel goed afkomstig 
kunnen zijn uit 1648, aangezien de robuuste vormen 
overeenkomen met die van de rest van de poort. Het 
gesloten en solide model moet bedoeld zijn geweest 
voor een uitvoering in steen. Een stenen toren werd 
in 1730 niet meer overwogen.

Poortgebouw inwendig
Op diverse plaatsen waren de bakstenen muren in 
1648 nog niet overal op volle hoogte. In 1730 werden 

Afb. 14 (links). Model Koepoort, veldzijde. Collectie ge-
meente Enkhuizen. Foto auteurs.

Afb. 15 (rechtsboven). Ontwerp Heiligewegspoort te 
Amsterdam uit 1636, gesigneerd Philips Vingboons, 1636. 
Stadsarchief Amsterdam.
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Afb. 18. De Koepoort gezien vanaf de zuidzijde met het front aan de stadszijde. Foto auteur.

Afb. 17. Model Koepoort, doorrit. Collectie gemeente Afb. 16. Model Koepoort, zuidzijde. Collectie gemeente 
Enkhuizen. Foto auteur.
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de muren in een andere baksteen alsnog op hoogte 
gebracht (afb. 33, 34). Het inwendige vertoont nau
welijks sporen van interieurafwerking. Een groot 
deel van de vensteromlijstingen is dichtgemetseld of 
getimmerd. Vaste trappen naar de verdieping en de 
zolder ontbreken.

De zandstenen blokken waaruit de gordelbogen 
van het gewelf bestaan, zijn aan de bovenzijde niet 
afgewerkt, waardoor deze soms meer of minder ver 
naar boven uitsteken (afb. 35). Opzij zijn de kruisge
welven opgevuld met bakstenen op hun plat.

Verwantschap
De Koepoort vertoont verwantschap met de in 
1636 door Jacob van Campen ontwerpen en door 
Philips Vingboons getekende Heiligewegpoort te 
Amsterdam, , die bij de stadsuitbreiding in 1660 
alweer verdween. De poort vertoonde hetzelfde 
 triomfb oogmotief als die in Enkhuizen. In Amster
dam zijn, anders dan in Enkhuizen, de drie assen 
even breed en zijn de kolossale zuilen en pilasters 
van de Ionische orde. Opzij bevonden zich bij beide 
poorten kolossale pilasters.20

Voltooiing van de poort: tweede bouwfase 1730
Op 1 maart 1730 vroeg de premierburgemeester 
aandacht op de slechte staat waarin de Koepoort ver
keerde: ‘soodanig dat deselve niet langer in staat was, 
om sonder reparatie, door sware leckagie en andere 
toevallen, te kunnen staan, vervolgens van gedag
ten waren geworden om deselve hoe eer hoe later te 
doen repareren en weder in staat te brengen, gansch 
deser agtbare vergadering in bedenckinge hoedanig 
en op wat wijse de gemelde poort ten meeste [me
rites?] voor de stadt soud kunnen worden gerepa
reert en erstelt. Waarop gedelibereert zijnde is goed 
gevonden en verstaan de Hr Burgmeester te qualifi
ceren omme de voorsz westerpoort te doen repare
ren en in staat stellen volgens en conform het plan 
bij de Fabrijckmeester’.21 Het moet het oude plan uit 
1648 hebben betroffen, maar zonder de toren. Op 4 
oktober 1730 koos het stadsbestuur alsnog voor een 
toren: ‘is naar voorgaande deliberatie goedgevonden 
en verstaen dat, na alvoorens de rekening der on

20 J. Huisken, K. Ottenheym, G. Schwartz (red.), Jacob van 
Campen. Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw, Amsterdam 
1995, 172173. 
21 WFA, toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353
1815, 4, bestuur, inventarisnr. 265, 21 januari 1729 tot 19 de
cember 1736, 1 maart 1730, scannr. 0120_265_0052.jpg.

kosten van de westerpoort, hoe wel die quamen te 
bedragen, en oock van het toorntje daar op te stel
len, aen dese agtbare vergaderinge was vertoont, 
de hr Burgemeesteren te qualificeren omme op ge
melde poort een toorntie te doen maken conform 
het omgegane model […]’.22 In een kladrekening 
van de thesauriers uit 1730 vermeldt de kosten aan 
de poort: timmerloon aan stadstimmerman F. Kop
hen uitbetaald 1.232 gulden, hout 2.900 gulden, lood 
2.213 gulden, pannen 112 gulden, uitbetaald aan de 
steenhouwer 114 gulden, aan de beeldhouwer 167 
gulden, in totaal 5.433 zonder de rekeningen voor 
ijzerwerk, verven, metselloon en sjouwersloon.

De poort werd niet voltooid in steen, zoals 
waarschijnlijk ooit de bedoeling was, maar kreeg ar
chitraven, friezen, kroonlijsten en aan de veldzijde 
een fronton van hout (afb. 14, 20, 26). De poort telt 
exact hetzelfde aantal trigliefen (blokken met drie 
gleuven in het fries) en modillons (de klossen onder 
de kroonlijst) als het model. Het soffiet (ondervlak 
van de kroonlijst) vermeldt het jaartal 1730. Aan de 

22 WFA, toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353
1815, 4, bestuur, inventarisnr. 265, 21 januari 1729 tot 19 de
cember 1736, 4 oktober 1730, scannr. 0120_254_0070.jpg.

Afb. 19. De Koepoort vanaf de stadszijde. Foto 
auteur.
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Afb. 22. De toren vanaf de stadszijde.
Foto auteur.

Afb. 21. Het model van een niet uitgevoerde toren. 
Collectie gemeente Enkhuizen. Foto auteur.

Afb. 20. Hoofdgestel stadszijde. 
Foto auteur.
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veldzijde hoekt het hoofdgestel boven de voluut van 
de sluitsteen niet om (afb. 25, 26), aan de stadszijde 
wel, precies zoals in het model (afb. 12, 20).

Tussen het begin van de bouw van de poort in 
1648 in zandsteen en de voltooiing in 1730 in hout 
verstreken bijna tachtig jaar. De twee bouwfasen 
sluiten wat betreft vormen en maten desalniettemin 
naadloos op elkaar aan en lijken voort te komen uit 
hetzelfde ontwerp. Boven de kroonlijst onderging 
het ontwerp twee wijzigingen

Kuif met stedenmaagd
Het model van de stadspoort vertoont aan de stads
zijde boven de poortdoorgang een achttiende
eeuwse kuif met een geschilderd stadswapen en 
aan weerszijden een pedestal. Deze moeten er in 
1730, als aanpassing van het ontwerp, zijn opgezet. 
Ze kwamen in 1730 ook tot stand, zoals te zien is 
op een foto van A. Dekema van voor 1883 (de rails 
van de in dat jaar geopende tramlijn waren nog niet 
aanwezig (afb. 12). Tegen de sierlijk gevormde kuif 
stond een in hoogreliëf gesneden Enkhuizer ste
denmaagd, omgeven door rijk loofwerk en met aan 
weerszijden twee wapenschilden. Op de pedestallen 
stonden, anders dan bij het model, siervazen. Aan 
weerszijden van de kuif strekte zich een balustrade 
uit. G.A. van Arkel en W.A. Weismann, die de poort 
eind negentiende eeuw beschreven, vermeldden de 
kuif met stedenmaagd al niet meer. Kennelijk was 
deze toen verdwenen.23 Schoolmeester en stadsar
chivaris D. Brouwer vond bij de voorbereiding van 
een historische tentoonstelling in 1916 het houten 
beeld van de stedenmaagd weer terug in de Koe
poort (afb. 13). Wat er van de attiek nog resteerde, 
de ‘weinig decoratieve houten borstwering of attiek 
boven de kroonlijst, die er sinds onheugelijke jaren 
had gestaan’ liet Brouwer verwijderen, waarna de 
stedenmaagd als een vrijstaand beeld op zijn oude 
plek terugkeerde (afb. 20, 23). Het beeld verdween 
na de Tweede Wereldoorlog. Brouwer vermoedde 
dat het was vervaardigd door houtsnijder Pieter de 
Nicola uit Enkhuizen, die in die periode actief was.24 
Vergelijking met door hem gemaakt snijwerk, zoals 
de preekstoel in de Lutherse kerk, maakt dat inder
daad waarschijnlijk. In 1987 kwam er op de poort 
een nieuwe stedenmaagd te staan van de Enkhuizer 

23 G.A. van Arkel & A.W. Weissman, NoordHollandsche oud
heden, deel Drechterland, Amsterdam 18911905, 111.
24 Brouwer I 1916, p. 78.

Afb. 23. De in 1987 door kunstenaar Han Sterk vervaar-
digde stedenmaagd. Foto auteur.

kunstenaar Han Sterk (afb. 23).25 

Dak en toren
De Koepoort werd in 1730 voorzien van een schild
dak met op de vier hoekpunten een uit baksteen 
opgetrokken schoorsteen. De buitenste dakvlakken 
zijn op Rijnlandse wijze gedekt met leien. Op de 
dakvlakken om de brede zakgoot aan de binnenzijde 
liggen Hollandse pannen (afb. 38). Overeenkomstig 
de vier schoorstenen bevatte de poort vier eenvou
dige schouwen, waarvan de zuidwestelijke resteert 

25 WFA, toegangsnr. 1325, Gemeentebestuur Enkhuizen 
19221979, inventarisnr. 5455, stukken betreffende het treffen 
van voorzieningen aan de Koepoort, 19561975; toegangsnr. 
1853, Gemeentebestuur Enkhuizen 1980  1995, inventarisnr. 
685, stukken betreffende reconstructie en herplaatsing van het 
beeld van de Stedemaagd op de Koepoort, 19821987; Rijks
dienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, pandenarchief 
Koepoort Enkhuizen.
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Afb. 24. De Koepoort vanuit het zuiden met het front aan de veldzijde. Foto auteur.

Afb. 25. De Koepoort aan de veldzijde. Foto auteur.
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(afb. 8, 32). De grenen gordingenkap bestaat uit A
spanten met een dekbalk en korbelen (afb. 36, 37). 
Over de gordingen ligt een dakbeschot.

Bij de voltooiing van de poort in 1730 kwam het 
overgeleverde model voor een stenen toren niet in 
aanmerking. In 1730 kwam er een veel lichter ont
werp voor een toren in hout. Op een met lood be
klede voet gaat een open achtkant op met aan vier 
zijden ranke Ionische pilasters en daarop een acht
kantige, uitzwenkende helm (afb. 22). De veel fijnere 
vormen volgens de Ionische orde staan in schril con
trast met de stoere vormen uit 1648.

Reparaties aan de Koepoortsbrug: 1784
Voor de voltooiing van de poort was de poort over 
de stadsgracht toegankelijk via een bruggenhoofd 
aan de stadszijde met twee wijde bogen en een aan 
de veldzijde met vier kleinere bogene met daartus
sen een houten bruggetje en een gemetseld poortje 
(afb. 3, 4). Op 24 mei 1784 bespraken de burgemees
ters en vroedschappen een grootscheepse reparatie 
van de Koepoortsbrug.26

Uurwerk: 1793
De stadsrekening bevat een post van 1 november 
1793 over de aanschaf van een uurwerk, waarvan het 
ook in 1730 niet was gekomen: aan Harm. Eekhof 
werd 608 gulden en 12 stuivers betaald voor de koop 
en leverantie van een uurwerk op de Westerpoort, 
alsmede voor koper en bewerken der wijzerborden, 
met inbegrip van arbeidsloon. De toen opgehangen 
slagklok bevat het randschrift ‘SitNomenDomini
BenedictumAmstelodami–1708’. Het ging om een 
ouder uurwerk uit Amsterdam, dat ondertussen is 
vervangen, maar de klok hangt er nog.

Dreigende sloop in de negentiende eeuw
Terwijl de inkomsten van Enkhuizen een diepte
punt bereikten, trok het stadsbestuur in 1817 zonder 
bedenkingen geld uit voor onderhoud aan de Koe
poort.27 Die vormde nog altijd een vanzelfsprekende 
toegang tot de stad. Bij de poorten werd nog tot 1851 
poortgeld geheven. Op 23 oktober 1855 besloot de 

26 WFA, toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353
1815, 4, bestuur, inventarisnr. 275, 27 januari 1784 tot 27 de
cember 1787, 24 mei 1784, scannr. 0120_275_0026.jpg.
27 WFA, toegangsnr. 0121, Gemeentebestuur Enkhuizen 1813 
1921, inventarisnr. 1963, mandaten van betaling van de kosten 
van werkzaamheden aan de Westertoren, de Westerpoort en de 
Koepoort, 1817.

Afb. 26. Model van de Koepoort, veldzijde. Collectie van 
de gemeente Enkhuizen. Foto auteur. 

gemeenteraad er een brandspuit te stallen.28 Dat jaar 
stond het herstel van de Koepoort voor 1.600 gul
den op de begroting.29 In 1859 noemde een raadslid 
de poort een overbodig gebouw dat in aanmerking 
kwam voor sloop. Andere raadsleden wezen erop er 
een brandspuit stond, dat de provoost van de schut
terij het gebruikte als provoost (gevangenis) en ze 
achtten het uurwerk van belang voor de buurt. In 
1862 was er opnieuw dringend herstel nodig. De 
burgemeester stelde voor kosten te besparen door de 
poort te vervangen door een ‘barrière’, maar met ze
ven tegen vier wees de raad het voorstel af.30 In 1866 
stond het onderhoud voor 200 gulden op de begro
ting, waarmee de raad op 26 oktober instemde.31

Discussie in de Enkhuizer Courant: 18711872
In de steden waar het moderne leven zijn intrede 
deed, was het slechten van oude vesten en stads
poorten ondertussen aan de orde van de dag. Enk

28 Nieuws en Advertentieblad voor de stad Enkhuizen en Om
streken, 27 oktober 1855, p. 2
29 Nieuws en Advertentieblad voor de stad Enkhuizen en Om
streken, 25 augustus 1855, p. 1. Verslag gemeenteraad donder
dag 23 augustus 1855.
30 Brouwer I, 1946, p. 91.
31 Hoornsche courant, 3 november 1866.
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Afb. 27. De sluitsteen van de doorgang aan de veldzijde. 
Foto auteur.

Afb. 28. De zuidgevel. Foto auteur. Afb. 29. Het gewelf van de doorrit. Foto auteur.
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huizen echter bestond nog grotendeels uit tuinen, 
moestuinen en boomgaarden. Voor het schaarse 
verkeer vormden de vest en de stadspoorten nog 
geen obstakel. Mogelijk op zoek naar stof voor nieu
we artikelen zwengelde de Enkhuizer Courant, waar
van in 1870 het eerste nummer van de pers rolde, de 
discussie over de Koepoort aan. De aanleiding daar
voor vormde in 1871 een bericht over de gelijknami
ge poort in Hoorn: ‘Het gemeentebestuur van Hoorn 
heeft dezer dagen het in ons oog zeer verstandige be
sluit genomen om de Koepoort voor afbraak te ver
koopen. Poorten verdienen in onze dagen geen beter 
lot. Zij hebben hoegenaamd geen reden van bestaan 
meer en kunnen dus gerust worden opgeruimd. Ja 
zelfs kan dat niet te spoedig geschieden, omdat aan 
haar behoud niet geringe nadeelen verbonden zijn. 
Of zijn die nauwe, bochtige doorgangen geen ellen
dige trekgaten, die men wel gaarne vermijden zou 
als men maar kon? Doen zij aan de gezondheid geen 
afbreuk, door de instrooming der frissche buiten
lucht te belemmeren, en strekken zij, hoe fraai ook 
van vorm, niet tot ontsiering der stad, die daardoor 
van hare landelijke omgeving op zoo nijdige wijze 
wordt afgesloten? […] Maar nu, ik bid u, wat heb
ben wij nu nog aan zulke hebbedingen, die hun tijd 
uitgediend en overleefd hebben? Neen, waarlijk! 
Het Hoornsche raadsbesluit is geen oo genblik te 
vroeg gekomen. Wij voor ons aarzelen dan ook niet 
de ingezetenen onzer zusterstad daarmede geluk te 
wenschen, gelijk wij wederkeerig hoopen dat zij ons 
zullen doen, wanneer wij eens eindelijk de volmaakt 
overtollige, tochtige, voor het verkeer lastige, voor 
de gezondheid schadelijke, het uitzicht in de streek 
belemmerende Enk huizer Koepoort in het lot zien 
deelen, dat voor hare Hoornsche naamgenoot is 
weggelegd.’32

Later dat jaar verdedigde de Enkhuizer Courant 
met verve het behoud van dezelfde stadspoort: ‘Men 
verneemt, dat het gemeentebestuur van Hoorn het 
niet bij den verkoop der Koepoort wil laten blijven, 
maar dat ook al de overige stadspoorten, als overtol
lig geworden staindeweege, welhaast zullen wor
den afgebroken. Mocht dit werkelijk zoo zijn, dan 
vinden wij daarin een reden om – de oprechtheid 
gebiedt het ons te zeggen – terug te komen op on
zen vroeger uitgesproken wensch, dat ook onze Koe
poort zoodra mogelijk worde opgeruimd. Immers, 
die poort zal dan eene beteekenis gaan erlangen, die 

32 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 20 juli 
1871, p. 3.

zij tot hiertoe niet heeft gehad. Zij zal het eenige mo
nument van dien aard uit een voorbijgegaan tijdvak 
zijn in ons geheele Noorderkwartier, en dientenge
volge de waarde verkrijgen eener zeer belangrijke an
tiquiteit. Men zal er, bij de verklaring der vaderland
sche geschiedenis, op wijzen als het middel, waarvan 
de vaderen zich bedienden om de vijanden uit de 
stad te houden en tegen den smokkelhandel te wa
ken. De vreemdelingen zullen herwaarts stroomen, 
om een zoo merkwaardig gedenkstuk uit vroeger tij
den te komen bezichtigen, en Enkhuizen zal zich lof 
verwerven bij alle conservators van historische Mu
seums, gelijk bij allen die prijs stellen op de bewaring 
van hetgeen aan de dagen van voormalige grootheid 
herinnert. Waarlijk, wanneer wij dat bedenken, dan 
kunnen wij niet meer deelen in den wensch van hen, 
die ook de Koepoort wel gaarne in sloopershanden 
zouden zien vallen. Wij zeggen thans integendeel tot 
ons gemeentebestuur: spaar toch vooral geen kosten 
om dat ding in stand te houden; want juist dat ding, 
waarop door zoovelen zoo laag wordt neergezien, 
wordt eens nog de roem der stad!’33

Ondertussen liet de raad de Koepoort onge
moeid. De Enkhuizer Courant schreef daar in 1872 
misprijzend over: ‘Wij moeten tot onzen spijt die 
voldoening missen, wat de afbraak der Koepoort be
treft. Dat noodelooze trekgat, waardoor de stad op 
zoo hinderlijke wijze van hare voorstad gescheiden 
wordt, zal nu vooreerst nog, ja wie weet voor hoevele 
jaren, blijven staan, om het oude aanzien van Enk
huizen te helpen verhoogen.’ De redacteur maakte 
aan het eind van zijn stukje een draai: ‘Enfin, men 
zal er ten minste het voordeel van hebben, dat onze 
kinderen nog anders dan uit den boeken zullen kun
nen leeren, wat men in Nederland onder een stads
poort verstaat!’34 In de discussie over de sloop van 
de Koepoort voerde de redacteur van de Enkhuizer 
Courant vooral met zichzelf.

Discussie in de raad: 18761877
In oktober 1875 formeerde de raad uit eigen gelede
ren een commissie om te onderzoeken wat er met de 
houten Westertoren uit het begin van de zestiende 
eeuw en de Koepoort moest gebeuren met de vrees 
dat deze gebouwen de gemeente hoge kosten konden 
bezorgen. Onderzoek wees uit dat de Westertoren 

33 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 10 augustus 
1871, p. 3.
34 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 30 oktober 
1872, p. 1.
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Afb. 31b (onder). Tekening poortje uit architectuurboek 
Vicenzo Scamozzi, 1615.

Afb. 31c. Poortje stadhuis op de Dam, Amsterdam. 
Foto auteur.

Afb. 30, 31a. Een van de vier poortjes in de doorrit. Foto 
auteur.
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in een veel minder bouwvallig staat verkeerde dan 
verwacht en een flinke reparatie van 2.800 gulden 
kon volstaan. De voorkeur van de commissie ging 
uit naar de amotie van de Koepoort om met de op
brengst daarvan de Westertoren aan te pakken. Bin
nen de raad stuitte de sloop van de Koepoort ech
ter op weerstand. Aangezien de Westertoren spoed 
eiste, kon de raad zich nog eens uitvoerig over de 
kwestie beraden.35

Op 21 augustus 1877 stelde de raad de toe
komst van beide gebouwen aan de orde. Niemand 
nam hierover het woord. De voorzitter bracht daar
op zonder enige discussie vooraf het herstel van de 
Westertoren ter stemming. Zes raadsleden waren 
tegen en vier voor. Dat betekende dat de Koepoort 
niet opgeofferd hoefde te worden. Volgens raadslid 
Moll echter was het genomen besluit strijdig met de 
staatsregeling van 1789 die het eigendom van kerk
torens overdroeg aan de burgerlijke gemeente: ‘om 
ten dienste van allen door de gemeente te worden 
beheerd en onderhouden.’36 In de raadsvergadering 
van 3 september werd het punt verdaagd, omdat de 
rapporteur van de commissie afwezig was en in de 
daaropvolgende vergadering vonden de raadsleden 
de zaak van te veel gewicht om snel af te doen.37 De 
behandeling op 11 oktober 1877 begon met het lezen 
van een oproep van een groot aantal omwonenden 
de Koepoort niet over te leveren aan moker en hou
weel, ‘wijl het stadsuurwerk in dien toren hun zeer 
ten bate kwam’. Raadslid Bruijn betreurde het dat 
de sloop van de poort en de restauratie van de toren 
aan elkaar waren gekoppeld: ‘Schoon niet kunnende 
instemmen met de beschuldiging van vandalisme, 
ingeval tot de slooping van de poort mocht worden 
besloten, zou hij er in geen geval vóór zijn daarmede 
te beginnen, zonder een aannemelijk plan tot ver
fraaiing van den stadsingang daarmee tot uitvoering 
te brengen. Nimmer zou hij erin kunnen treden om 
de poort, die nog hecht en goed is af te breken, er 
iets wanstaltigs voor in de plaats te zetten en wat er 
over schiet ten bate van een ander gebouw aan te 
wenden.’ Uiteindelijk besloot de raad unaniem voor 
behoud. Met zes tegen twee stemde de raad voor re

35 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 22 novem
ber 1876, p. 3. Raadsvergadering van 15 november 1876; 19 no
vember 1876, p. 3.
36 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 26 augustus 
1877, p. 2.
37 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 9 septem
ber 1877, p. 3; Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 
26 september 1877, p. 3.

paratie van de Westertoren.38 In weerwil van de in 
Enkhuizen gebruikelijke sloopwoede bleven twee 
blikvangers zo voor het stadsbeeld bewaard.

Stoomtram door de poort: 18811887
In januari 1881 onderzochten de burgemeesters van 
Hoorn en Enkhuizen de mogelijkheden van een 
stoomtramlijn tussen beide steden. Dit initiatief 
leidde tot de oprichting van het Comité WestFrie
sche Tramweg Maatschappijvaart, dat een concessie 
aanvroeg voor het vervoer van personen, goederen 
en vee. De lijn zou door een betrekkelijk dichtbe
volkt gebied voeren over een afstand van 18,5 kilo
meter. Over een spoor van één meter breedte kwa
men vuurloze locomotieven te rijden. Dit vanwege 
brandgevaar voor de nabije bebouwing. De stoom
houder van de locomotieven moest regelmatig wor
den bijgevuld uit vaste stoomketels langs de tram
baan.39

In april 1881 kwam de concessie aan de orde 
in de raad van Enkhuizen. De tram zou via de Koe
poort, de Nieuwe Westerstraat en de Prinsenstraat 
naar het nog aan te leggen spoorwegstation rijden. 
Een trambaan in de Prinsenstraat stuitte echter op 
bezwaren. De eindhalte kwam zo aan het einde van 
de Nieuwe Westerstraat te liggen. Evenmin ging 
de raad akkoord met het rooien van bomen bij de 
Koepoort.40 De tram reed vanaf 1883 aldus over de 
smalle Koepoortsbrug over de stadsgracht door de 
lange en smalle doorrit van de Koepoort. Dit samen 
met al het overige verkeer. Door weerstand bij een 
aantal tussenliggende dorpen bestond de lijn bij de 
opening op 15 augustus 1883 uit twee afzonderlijke 
delen. Daartussen waren de reizigers als vanouds 
aangewezen op de omnibus.

De komst van de stoomtram vestigde de aan
dacht van de raad opnieuw op de Koepoort, die een 
commissie instelde. Een meerderheid daarvan ver
klaarde zich voorstander van sloop, maar een be
langrijke minderheid wilde daar vanwege het belang 
van het uurwerk niet van weten. Burgemeester en 
wethouders adviseerden voor behoud, waar de raad 

38 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 14 oktober 
1877, p. 2; WFA, toegangsnr. 0121, Gemeentebestuur Enkhui
zen 1813 1921, inventarisnr. 1478, akten van aanbesteding, 
1877, nrs. 154157, inventarisnr. 1479, akten van aanbesteding, 
1878, nrs. 158160.
39 J. Kok, ‘Het openbaar vervoer tussen Hoorn en Enkhuizen 
via de Streek’, WestFriesland Oud en Nieuw 1981, p. 117137.
40 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 1 april 
1881, p. 3; Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 2 
oktober 1881, p. 3.
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Afb. 33. Noordoostelijke vertrek op de verdieping. 
Foto auteur.

Afb. 34. Noordwestelijke 
ruimte op de verdieping. 
Foto auteur.

Afb. 32. Schouw in de zuidwestelijke ruimte op de begane 
grond. Foto auteur.
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op 19 oktober 1883 zonder hoofdelijke stemming 
mee instemde.41

Het gevaar voor de poort was echter nog niet 
geweken. Dit bracht pionier van de Nederlandse 
monumentenzorg Weismann ertoe op 18 juli 1884 
in de Enkhuizer Courant het behoud te bepleiten.42 
Weismann had kort daarvoor met de pas geopende 
spoorlijn ZaandamHoorn en de stoomtram Enk
huizen bezocht. Anders dan met het veer, kon dat 
voortaan zonder overnachting. Van zijn tocht had 
hij verslag gedaan in het architecten blad De Opmer
ker.43 In zijn ingezonden brief aan de lokale krant 
baseerde hij zich op persoonlijke bevindingen: ‘Het 
zoude zeer te betreuren zijn, indien de Westerpoort 
afgebroken werd, want het komt mij voor dat die 
volstrekt geen “sta in den weg” is. Tegenwoordig 
wordt veel gesproken van “eischen van het verkeer”, 
en onder die leus wordt menig nutteloos vandalisme 
gepleegd. […] Het verkeer te Enkhuizen schijnt mij 
nog niet levendig genoeg, om afbraak van een mo
nument als de Westerpoort te wettigen.’ De redactie 
voorzag de korte brief van een lang commentaar, 
waarbij het pleidooi van Weismann uitgebreid werd 
gehekeld: ‘Vooral meenen wij uit zijn schrijven op te 
maken, dat hij, als beoefenaar en hoogschatter der 
vaderlandsche bouwkunst, ons van onbesuisde slo

41 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 26 oktober 
1883, p. 2.
42 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 25 juli 
1884, p. 1.
43 A.W. Weismann, ‘Enkhuizen’, De Opmerker 19 (1884), nr 23, 
p. 197198. 

pingswoede verdenkt. Gelukkig, intusschen, dat wij 
hem althans op dit punt kunnen geruststellen. […] 
Dat eene stad als Enkhuizen voor de instandhouding 
der gedenkstukken harer vroegere grootheid met 
eerbiedige zorg moet waken, is ook ons gevoelen 
steeds geweest, doch wij meenen tevens, dat die zorg 
te ver wordt gedreven, waar het bijv. een gebouw be
treft, dat, zonder uit architektonisch of eenig ander 
oogpunt bijzonder merkwaardig te zijn, tegenwoor
dig hoegenaamd geen reden van bestaan meer heeft, 
zelfs hinderlijk is, terwijl zijne instandhouding de 
financiële krachten der gemeente op den duur te bo
ven gaat. Zulk een gebouw is in ons oog de Koe of 
Westerpoort.’ 

Om te benadrukken hoezeer de Koepoort het 
verkeer hinderde, plaatste de Enkhuizer Courant in 
augustus een artikel over het risico van ongelukken 
bij de poort: ‘Ter wederzijde van de Koepoort alhier 
b.v. moet wel degelijk en duidelijk het sein worden 
gegeven dat de tram in aantocht is, want daar kan 
men hem niet zien aankomen. Als men daar het bel
len niet hoort, is een botsing haast onvermijdelijk en 
die moet men toch voorkomen’.44 De krant wist twee 
bijnaongelukken te melden: de wagen van N. Sluis 
was door een geschrokken paard vastgelopen tegen 
een boom en een ladder van een rietdekker was be
schadigd door een locomotief. Op de raadsvergade
ring van 30 oktober 1884 kon raadslid De Jong dan 
ook volhouden dat de poort vanwege het gevaar van 

44 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 10 augustus 
1884, p. 3.

Afb. 35. Bovenkant van de 
doorrit, gezien naar het 
westen. Foto auteur.
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Afb. 36. De kap met schoor-
steen. Foto auteur.

Afb. 37 De kap, noordelijke 
gedeelte. Foto auteur.

Afb. 38. De zakgoot en bin-
nenste dakvlakken, gezien 
naar het westen. Foto auteur.
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de tram opgeruimd diende te worden. Het voortbe
staan van de tram was intussen niet zeker meer en 
burgemeester en wethouders bleven daarom aan
dringen op onderhoud van de poort. Voor de daar
voor benodigde 380 gulden staakten de stemmen.45

Na de opening van een spoorwegstation in Enk
huizen in 1885 was de stoomtram niet langer renda
bel en moest die, zoals eerder gevreesd, zijn diensten 
staken. Op 15 juli 1887 verleenden de Provinciale 
Staten van NoordHolland de maatschappij nog één 
jaar uitstel voor het verwijderen van de baanvakken. 
Dit bood de N.V. Paardentram HoornEnkhuizen 
gelegenheid de rails over te nemen. De paardentram, 
die net als de stoomtram door de Koepoort reed, zou 
nog tot eind 1917 in gebruik blijven. Op de stads
plattegrond van Enkhuizen uit 1902 geeft de rails 
door de Koepoort weer (afb. 7). De trage paarden
tram werd echter niet als een gevaar gezien. In janu
ari 1887, de stoomtram was al verdwenen, plaatste 
de Enkhuizer Courant zijn laatste artikel tegen de 
Koepoort: ‘Ja, men gaat ten dezen in zijn conserva

45 Enkhuizer Courant. Nieuws en Advertentieblad, 5 november 
1884, p. 6.

tisme onzes inziens soms zelfs te ver [...] de eenzame 
en verlaten, tot niets meer nutte, zich zelve en an
deren vervelende Koepoort, die, om ten minste nog 
behoorlijk onderhouden te worden, veel te veel geld 
van de stad zou eischen en daarom zooveel beter aan 
den moker des slopers werd prijs gegeven. Doch laat 
ons van dat teere onderwerp ook maar liever afstap
pen […]’.46 Sindsdien stond het voortbestaan van de 
Koepoort niet meer ter discussie.47

De Koepoort als belangrijke toegang tot Enk
huizen vormde pas werkelijk een obstakel bij de op
komst van het autoverkeer.48 Vanaf 1924 mochten er 

46 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws en Advertentieblad 
voor Hollands Noorderkwartier, 12 januari 1887, p. 2.
47 Op de raadsvergadering van 22 oktober 1896 werd een her
stel voorzien van het dak en de toren van de poort. Van een 
gevreesde verzakking was bij een nader onderzoek niets ge
bleken; Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws en Advertentie
blad voor Hollands Noorderkwartier, 25 oktober 1896, p. 5. Een 
grootscheeps herstel van de toren vond plaats in de jaren 1994
1995; WFA, toegangsnr. 1853, Gemeentebestuur Enkhuizen 
1980  1995, inventarisnr. 705, stukken betreffende de restaura
tie van de koepel van de Koepoort, 19941995.
48 Medemblikker Courant, 12 maart 1938, p. 4 en 9 april 1938, 
p. 4; WFA, toegangsnr. 0391, Collectie gedrukte stukken, in
ventarisnr. 2212, Knipsels betreffende de Koepoort te Enkhui
zen, z.j. (1938).

Afb. 39. De Koepoort met de vroegere Koepoortsbrug 
voor 1937. Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 40. De bouw van de nieuwe Koepoortsbrug in 1937. 
Vereniging Oud Enkhuizen.
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Afb. 41. Brug en lengte doorsnede Koepoort. Monumentenopmeting 1944. Vereniging Oud Enkhuizen.
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alleen nog voertuigen door de poort. Voetgangers 
en rijwielen moesten voortaan om de poort heen 
via een vier meter brede, daartoe nieuw aangelegde 
straat. In 1937 startte de provincie NoordHolland 
de bouw van een nieuwe, bredere Koepoortsbrug, 
waarvoor de oude moest plaatsmaken (afb. 39, 40, 
41). Begin april 1938 ging een verbrede brug open 
en leidde vijf meter brede straten met trottoir het 
verkeer aan weerszijden om de poort.49

Conclusie
De Koepoort betreft een ambitieus voorbeeld van 
het Hollandse Classicisme uit de tijd, waarin ook 
het stadhuis in Amsterdam tot stand kwam. De Do
rische orde en de stoere vormen golden in die tijd 
als gepast voor verdedigingswerken. De kolossale 
orde, verdeeld in een hele en een halve verdieping 

49 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, pandenarchief Koe
poort, Enkhuizen.

en de stoere vensteropeningen zonder kozijnen heeft 
de poort gemeen met het stadhuis in Amsterdam. 
Brouwer suggereerde in het begin van de twintigste 
eeuw dat de Koepoort door Jacob van Campen ont
worpen kan zijn. Hiervoor ontbreekt de minste aan
wijzing, maar bij het ontwerp was zeker een bouw
meester betrokken met Amsterdamse connecties en 
een diepgaande kennis van de klassieke architectuur. 
De voltooiing van de poort vond in 1730 plaats in 
hout. Daarbij werd wat betreft het hoofdgestel van 
de Dorische pilasterorde het bestaande model ge
volgd. Nieuw in het ontwerp waren de ondertussen 
verdwenen kuif met daarin in hoogreliëf de Enkhui
zer stedenmaagd, omgeven door vier wapens, ver
moedelijk snijwerk van Pieter de Nicola uit Enkhui
zen. In 1730 verrees ook een houten toren naar een 
nieuw ontwerp, aangezien het zeventiendeeeuwse 
ontwerp niet geschikt was voor een uitvoering in 
hout.
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