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EEN SILVERE SAK

TABAKSDOOS
Een blik op de kaart van Noordholland laat zien dat de stad Enkhuizen in het verleden een

strategisch belangrijke vesting is geweest. Gelegen op een in zee vooruitspringende landtong
heeft Enkhuizen de toegang tot de kom van de Zuiderzee kunnen beheersen. De zeeëngte
tussen deze stad en Staveren kon, indien men dit wenste, afgesloten worden. Dat Enkhuizen
in het begin van de tachtigjarige oorlog de zijde van de Prins heeft gekozen is mede bepalend
geweest voor het verloop van de oorlog ter zee.
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