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Uit den Bosstraat 18           Het Wapen van Enkhuizen 
 

In de Uit den Bosstraat op de hoek van de Schouwtjes-
laan staat een voormalig winkelhuis met een torentje. 
Het huis is gebouwd in 1910 en ontworpen door de 
architect C. van der Leek.  
 
Vanaf 1945 werd de winkel gedreven door Alida 
Goedhart-Harmans. Tot wanneer en waarin is niet 
bekend. Daarvoor was haar man Willem Goedhart de 
winkelier tot zijn overlijden in 1945. 
 
Ter hoogte van de tweede verdieping is op de hoek van 
de gevel een dubbele gevelsteen aangebracht. Deze 
stenen zijn gescheiden door een rondboog. Boven de 
boog is in de steen te lezen: 
 

HET WAPEN  
van  

ENKHUIZEN 
 
De onderste steen trekt de meeste aandacht met een 
afbeelding van een vrouw die aan een touw het wapen 

van Enkhuizen vasthoudt. De stenen zijn geschilderd in een effen okerkleur met iets donkerder letters.   
 
Het wapen van Enkhuizen is al heel erg oud. Toen Enkhuizen in 1355 
stadsrechten kreeg bestond het al. Hoewel niet met zekerheid bekend, 
zullen de afgebeelde haringen betrekking hebben op de toentertijd zo 
belangrijke haringvangst 
In de loop  der eeuwen zijn de haringen van verticaal op het wapen 
naar horizontaal gegaan met de kop naar rechts (voor de kijker naar 
links; dus anders dan nu). In 1816 krijgt Enkhuizen een door de Hoge 
Raad van Adel erkend nieuw wapen. Dit keer kijken de drie haringen 
weer naar links (voor de kijker rechts) op een schild van lazuur 
(blauw), zoals afgebeeld op de naast staande foto. De liggende 

zilveren haringen hebben ieder een 
gouden kroontje en een gouden ster. 
De vrouw die het wapenschild vast-
houdt is waarschijnlijk de steden-
maagd van Enkhuizen. 
 
Waarom de gevelsteen Het Wapen 
van Enkhuizen hier is opgenomen is 
niet met zekerheid te zeggen. Wel is 
bekend dat het al met de bouw in 
1910 werd aangebracht. Dat is te zien op de bouwtekening van de architect 
C. van der Leek. Opmerkelijk is dat de familie van Van der Leek uit Enkhuizen 
kwam en dat de gevelsteen wellicht een hommage is aan de woonplaats van 
zijn familie. 
 
 
Bron: Noord Hollands Archief.  


