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Bouwhistorische beschrijving
Vierbeentjes 10 en 12, Enkhuizen
door Klaas Koeman en Gerrit Vermeer
Vereniging Oud Enkhuizen
april 2017

1

2

òò

òò
Afb. 1. De kaart van Janssonius uit 1657 met het noorden boven. De pijlen geven de posities aan van de later
gebouwde panden Vierbeentjes 10 en 12. Archief Oud
Enkhuizen.

Afb. 2. De minuutkaart uit 1832. Het noorden rechts.
De bovenste rode pijl wijst naar het huidige Vierbeentjes
10, de onderste naar nummer 12. Beeldbank Rijksdienst
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Identificatie
Vierbeentjes 10, 1601CS
Gemeentelijk monument 0388/WN130
Vierbeentjes 12, 1601CS
Gemeentelijk monument 0388/WN131
Situering
Tot ongeveer 1590 stond de stadsmuur aan de oneven zijde van de Prinsenstraat. De even zijde van de Prinsenstraat moet al voor 1590 bebouwing hebben gekend. De bebouwing aan de overzijde ontstond pas na de
stadsuitbreiding van 1590 en de daarop volgende afbraak van de oude stadsveste. Ook aan de aangrenzende
Westerstraat en de Prinsengracht staat tot op heden een bijna aaneengesloten bebouwing. Vier steegjes in
een niet geheel regelmatige kruisvorm ontsloten het gebied daarachter, de Vierbeentjes. Hiervan verdween
de zuidelijke van de vier armen. De vier paden of stegen staan weergegeven op zeventiende-eeuwse kaarten,
zoals die van Janssonius uit 1657. Daaraan lagen tuinen en er stond wat los verspreide bebouwing (afb. 1).
Op de minuutkaart van 1832 staan de vier paden eveneens ingetekend. Aan de zuidzijde van het naar
het oosten lopende pad staan twee gebouwen met een wat onregelmatige plattegrond weergegeven, die er tot
op heden staan. Het meest westelijke pakhuis, nummer 292 van de kaart Sectie D, nabij het vroegere kruispunt van de paden is het huidige Vierbeentjes 10. Het vrijstaande gebouw meer naar het oosten is het huidige
nummer 12. Ze stonden op ruime percelen, beide in bezit van de kuiper Egbert Smits. Nummer 10 hoorde
bij een boomgaard, nummer 12 stond vermeld als een erf.
Voor het bakstenen pakhuis nummer 10 kwam in 1970 een aanvraag voor een aanbouw en een verbouwing tot woonhuis.1 Deze verbouwing vond geen doorgang. In 1983 is de houten opslag of schuur verbouwd
tot woning.2 De twee kavels met de beide panden hebben tot op heden één eigenaar.
Beschrijving Vierbeentjes 10
Het bakstenen pakhuis heeft een vierhoekige plattegrond met twee korte zijden en twee lange zijden, maar
met verschillende lengten en zonder rechte hoeken (afb. 6). Het pakhuis bestaat uit een hoge plattegrond en
1 Tekening Gebroeders De Graaf van bestaande en beoogde toestand, ongedateerd.
2 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1853_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 504 Enkhuizen; Binnenstad,
Vierbeentjes 12; Veranderen en vergroten van de schuur tot woning, 5 juli 1983.
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Afb. 3. De stadsplattegrond van Enkhuizen door EgmondMorriën uit 1885. Het noorden boven. De linker pijl wijst
naar nummer 10, de rechter naar nummer 12.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 4. De stadsplattegrond van Enkhuizen door
Egmond-Meijer uit 1902. Het noorden boven. De linker
pijl wijst naar nummer 10, de rechter naar nummer 12.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 5 (onder). Links het pakhuis op nummer 10 en rechts de houten schuur op nummer 12, gezien vanuit het zuiden.
Foto in particulier bezit.
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Afb. 6. Plattegrond uit 1969 door Gebr.
De Graaf. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 7. Twee doorsneden met een verschillende breedte uit 1969.
Westfries Archief, Hoorn.

een zolder met vliering. Aan de Vierbeentjes en aan de achterzijde staat een topgevel met daartussen een met
Hollandse pannen bedekt zadeldak.
Voorgevel
De balkenlaag van de zolder zit ingekast in de twee steens zijgevels. De topgevels voor en achter dragen niet
rechtstreeks bij aan deze constructie en zijn op de onderste plint van de voorgevel na, halfsteens.
Afb. 8. De voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 9. De achterzijde van de voorgevel met de sprong in
het muurwerk. Foto auteurs.
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Afb. 10. Detail voorgevel
buitenzijde met beneden de
kleine bakstenen in kruisverband en hoger lichtere bakstenen met rode vlammen in
halfsteens strekkenverband.
Foto auteurs.

Afb. 11. Voorgevel aan de binnenzijde in de vliering met de
sporen van een vroeger luik.
Foto auteurs.

Afb. 12. Brokken van een
molensteen als stoep bij de
voordeur. Foto auteurs.
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Afb. 13. De achtergevel vanuit het zuiden. Op de
top een windwijzer met haan.
Foto auteurs.

Afb. 14 (onder). Top achtergevel vanuit het zuiden.
Foto auteurs.
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Afb. 15. Sporen venster naast zolderdeur in de
achtergevel. Foto auteurs.

Afb. 16. Sporen vensters aan weerszijden van de
zolderdeur in de achtergevel. Foto auteurs.

Afb. 17. De oostelijke zijgevel met
verschillende partijen baksteen.
Foto auteurs.
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Afb. 19. De steunbeer tegen de oostgevel.
Foto auteurs.

In de voorgevel zitten beneden een deur met bovenlicht en links daarvan een venster met een schuifkozijn (afb.
8). De pakzolder heeft aan de voorzijde een deur met aan
weerszijden, onder een gezamenlijke bovendorpel, twee
vensters met luiken.
De strijkbalk van de zolder zit met zes ankers aan de
voorgevel verbonden, waarvan de schieters smidsmerken
dragen. De positie van de strijkbalk van de vliering valt af te
leiden uit de aanwezigheid van vijf ankers boven de zolderdeur. Net als aan de achterzijde moet de vliering in de voorgevel een luik hebben gehad. Aan het metselwerk valt op te
maken dat de opening daarvan ooit is dichtgemetseld met
een wat donkerder baksteen. Het dichtgemetselde luik valt
ook aan de binnenzijde duidelijk waar te nemen (afb. 11).
Onderin zit op borsthoogte aan de binnenkant van de
voorgevel een horizontale sprong naar binnen (afb. 9, 21).
Hier gaat het steens muurwerk met gele bakstenen van ongeveer 17,5 bij 3,5 centimeter in kruisverband over in halfsteens strekkenverband met bakstenen van ongeveer 22 bij
4,5 centimeter met rode vlammen in het geel (afb. 10). In de
geveltop zitten vlechtingen, aan weerszijden acht beitels en
op de top een kleine tuit.
Voor de deur liggen bij wijze van stoep brokken van
een molensteen. Naar verluidt zou het pakhuis ooit plaats
hebben geboden aan de rosmolen van een grutterij.

Achtergevel
In de achtergevel zit beneden alleen een smalle deur met een bovenlicht (afb. 13, 14). In het muurwerk zitten beneden veel sporen van latere wijzigingen. Een oude foto vertoont dan ook een andere indeling: op de
plaats van de smalle deur een veel bredere opening en links een groot venster (afb. 5).
Op de zolderverdieping zit alleen een deur, maar sporen aan weerszijden tonen aan dat er aan weerszijden van de deur een venster zat onder een gemeenschappelijke bovendorpel (afb. 15). Ook aan de binnenzijde valt duidelijk te zien dat de vensters later met een andere baksteen zijn dichtgezet (afb. 16). De oude
foto toont nog weer een andere gevelopening: een tamelijk breed luik (afb. 5).
De top heeft geen vlechtingen en geen rollaag. Daarvoor in de plaats liggen de pannen tot over het
muurwerk.
Afb. 18. De vensters in de oostgevel. Foto auteurs.

Afb. 20. De oostgevel gezien naar de achtergevel.
Foto auteurs.
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Afb. 21. De begane grond
gezien naar de voorgevel.
Links de twee met gele
baksteen dichtgemetselde
vensters. Foto auteurs.

Afb. 22. De dikke grenen
vloerdelen, verbonden met
groeven en veer..
Foto auteurs.

Afb. 23. De zolder gezien
naar de achtergevel.
Foto auteurs.
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Afb. 24. De zolder gezien
naar de voorgevel.
Foto auteurs.

Afb. 25. De zolder gezien
naar de voorgevel.
Foto auteurs.

Zijgevels
Tot aan de bovenzijde van de balklaag zijn de zijgevels, die in een keer zijn doorgemetseld met de kopgevels,
steens (afb. 17). Het muurwerk met gele stenen met enkele rode, vertoont een kruisverband. Bovenin, waar
het muurwerk overgaat in halfsteens, vonden uitsluitend gele bakstenen toepassing. In de vrijstaande oostgevel zit een drietal hooggeplaatste, kleine vensters, met daarboven een rechte boog. Er zouden meer van dergelijke vensters geweest kunnen zijn, maar de sporen geven daar geen uitsluitsel over. Op de oude foto lijken
er eveneens meer vensters in de zijgevel te hebben gezeten (afb. 5).
Een reeks ankers, elk verbonden met een ingekaste balk, geeft aan de buitenzijde de positie van de balkenlaag aan. Tegen de zijgevel is later een beer geplaatst in een ander formaat baksteen. Aangezien het muurwerk geen sporen van verzakkingen vertoont, valt het aanbrengen van deze zware beer niet te verklaren.
Tegen de westelijke zijgevel verrees recentelijk een schuur op het belendende kavel. Bij die gelegenheid
zijn twee vensters aan deze zijde dichtgemetseld (afb. 21).
Balken in de zoldering
Achter de gerende gevel zit een strijkbalk en direct daarachter een balk die aan de oostzijde op hetzelfde
punt begint, maar die in de richting loopt van de overige balken (afb. 9, 20, 21). Deze vormt daardoor met de
9

Afb. 26. De onderslag aan de
westzijde van de kap.
Foto auteurs.

Afb. 27. De bevestiging van
de onderslag in de voorgevel.
Aan de buitenzijde steekt de
balkkop uit. Foto auteurs.

Afb. 28. De onderslag bevestigd aan juk nummer VII.
Foto auteurs.
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Afb. 29. Een eiken korbeel
aan de westzijde van juk
nummer II. Foto auteurs.

strijkbalk een kleine driehoek. In totaal telt de balkenlaag zo elf zware balken, die met hun koppen zijn ingekast en die met smeedijzeren baarden zijn verankerd aan de muur. De achtergevel geert weer in een andere
richting dan de voorgevel, maar achter koos de timmerman er voor de balken langzaam aan te laten waaieren
in de richting van de gevel. Enkele van de balken vertonen inkassingen (afb. 21), vermoedelijk voor de bevestiging van de stijlen voor al lang weer verdwenen tussenwanden.
Op de zoldervloer liggen verschillende soorten delen. De grenen delen rechtsvoor vallen op door hun
aanmerkelijk grotere dikte dan de overige delen in de vloer. De delen bezitten aan twee kanten groeven met
daarin, ter verbinding, een veer (afb. 22). Ze zouden nog uit de bouwtijd kunnen stammen.
Jukken op de zolder
Op de zolder staan in totaal elf jukken, waarvan de voorste twee, de strijkbalk tegen de gerende voorgevel en
de eerste in de gewone richting een scherpe hoek vormen (afb. 23, 24). De grenen jukken staan op een muurplaat, die op de versnijding ligt, waar de steens muur overgaat in de halfsteens borstwering van de zolder. Ze
bestaan uit een schuine stijl, een korbeel en een dekbalk. De korbelen zijn halfhouts met zwaluwstaarten aan
dekbalk en schuine stijl verbonden (afb. 25). Door deze trekverbindingen kunnen de jukken de spatkrachten
opvangen, die zo niet op de muren kunnen inwerken. In het tweede juk van de achterzijde is als korbeel eiken toegepast, vermoedelijk een restant of een hergebruikt onderdeel. Een blokkeel bovenin de borstwering,
met een zwaluwstaart verbonden aan de schuine stijl, voorkomt dat de jukken van de muurplaat afschuiven
(afb. 25).
De onderdelen van de jukken zijn links en rechts van telmerken voorzien, waarbij de timmerman geen
verschil tussen links en rechts maakte: aan weerszijden paste hij Romeinse cijfers toe, ingehakt met een beitel. Het strijkjuk tegen de achtergevel draagt nummer 1. Het laatste vrijstaande juk aan de voorzijde nummer
X. Het strijkjuk tegen de voorgevel draagt dan ineens nummer XII (afb. 29-33).
De jukken IX en VIII aan de voorzijde zijn kreupel, doordat de schuine stijl en het korbeel aan de westzijde moeten zijn weggenomen. Hier rusten de dekbalken op een later aangebrachte onderslag, die aan een
kant is ingekast in de voorgevel en waarvan het andere uiteinde met een smeedijzeren anker aan juk nummer VII hangt (afb. 26, 27, 28). Onder de onderslag is de borstwering verzwaard tot een dikte van anderhalf
steens. Dit muurwerk rust deels op de houten vloer. Aan de onderzijde heeft het een verbrede voet (afb. 25).
Mogelijk bevond zich boven deze verzwaarde borstwering een opening voor het innemen van tamelijk zware
goederen. Aan weerszijden is de halfsteense borstwering voor een groot gedeelte afgeschraapt (afb. 25).
De wormen die in de lengterichting van de kap over de jukken lopen en ongeveer op halve hoogte de
sparren ondersteunen, waarop de panlatten en de pannen liggen, zijn tamelijk licht en van eiken. Mogelijk
kwamen deze in plaats van zwaardere wormen van grenen. Van de vermoedelijk oorspronkelijke sparren is
nog een groot deel aanwezig. Slechts voor een gedeelte maakten deze later plaats voor vurenhouten sporen.
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Afb. 30. Juk nummer III aan
de westzijde. Foto auteurs.

Afb. 31. Juk nummer IIII aan
de oostzijde, gezien naar de
voorgevel.
Foto auteurs.

Afb. 32. Juk nummer VIII
aan de oostzijde, gezien
naar de voorgevel.
Foto auteurs.
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Afb. 33. Juk nummer X aan
de oostzijde, gezien naar de
voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 34. De vliering gezien
naar de achtergevel.
Foto auteurs.

In veel gevallen zit alleen beneden een vierkante spoor. Op de vliering zitten vrijwel uitsluitend nog sparren
(afb. 34). Deze hebben geen hanebalken. Op de vliering zitten enkele windschoren in de vorm van eenvoudige grenen planken. Aan de achterzijde vertoont het midden van de geveltop, ter hoogte van het luik van de
vliering, een verticale verzwaring in het metselwerk (afb. 34).
Conclusie
Het pakhuis met zijn muren van gele baksteen in kruisverband vertonen nergens de voor de zeventiende
eeuw karakteristieke klezoren. Met uitzondering van enkele toegepaste resten bestaat de hele houtconstructie
uit grenen. Dit duidt op een bouwtijd in de achttiende eeuw. Een aantal van de zware grenen balken in de
zoldering bevat nog spinthout, zodat aan de hand van dendrochronologisch onderzoek de bouwtijd bepaald
kan worden. Van het pakhuis, vermoedelijk uit de eerste helft van de achttiende eeuw, resteert nog het muurwerk, de balkenlaag en vrijwel geheel de kapconstructie. De kozijnen, ook de pakhuisdeuren met de vensters
aan weerszijden, zijn niet meer oorspronkelijk.
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Afb. 35. Links van het midden de houten schuur op
nummer 12. Gezien vanaf
het westen. Voor de verbouwing van 1983. Foto in
particulier bezit.

Afb. 36. Plattegrond in
1983. Tekening Rietman.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 37. De bestaande
toestand van de oostgevel in 1983. Tekening
Rietman. Westfries
Archief, Hoorn.
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Afb. 38. Dwarsdoorsnede
vanuit het oosten volgens de
bestaande toestand in 1983.
Tekening Rietman. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 39. Lengtedoorsnede volgens de bestaande toestand
in 1983. Tekening Rietman.
Westfries Archief, Hoorn.

Beschrijving Vierbeentjes 12
Het houten schuurtje met een begane grond en een mansardedak kreeg na een ingrijpende verbouwing en
vergroting in 1983 (en opnieuw verleend in 1984) een nieuwe bestemming als woonhuis volgens plannen
van Architecten Buro Rietman te Enkhuizen.3 Daarbij bleef ook de zuidelijke aanbouw met lessenaarsdak gehandhaafd. Het schuurje bezit een onregelmatige plattegrond. Zowel de voor- als de achtergevel zijn gerend
(afb. 36). Oorspronkelijk stak het voorschot tamelijk ver naar voren ten opzichte van de houten onderpui
(afb. 35). Na de verbouwing zat en meer in een vlak met de onderpui en kreeg het veel nadrukkelijker windveren (afb. 40).
In het pandje staan volgens de tekening van de bestaande toestand vijf gebinten met de tamelijk ranke
stijlen op poertjes en zware dekbalken (afb. 38, 39). Een korbeel voorkomt zijwaarts schranken. De gebinten
staan er nog steeds (afb. 41, 42, 43). De dekbalk is gekantvlakt en daarom kennelijk van eiken. Het korbeel
zit vast met pen-en-gatverbindingen met houten toognagels aan de dekbalk en de muurstijl. Een lip in de
dekbalk voorkomt afschuiven van het korbeel. Over de dekbalken, die tamelijk ver uit elkaar staan, liggen
kinderbalken.
De kapconstructie van de vermoedelijk negentiende- of begin twintigste-eeuwse mansarde, weergegeven op de tekening uit 1983 (afb. 38, 38), gaat verscholen achter interieurafwerking (afb. 41).
3 WA, 1853_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 504 Enkhuizen; Binnenstad, Vierbeentjes 12; Veranderen
en vergroten van de schuur tot woning, 5 juli 1983.
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Afb. 40. Vierbeentjes 12
gezien vanuit het westen.
Foto auteurs.

Afb. 41. Het westelijke gebint gezien naar het oosten.
Foto auteurs.

16

Afb. 42. Het westelijke gebint gezien naar het westen.
Foto auteurs.

Conclusie
Het houten oude schuurtje bevat vier zware gebinten die nog uit de zeventiende eeuw kunnen dateren. Mogelijk zijn deze indrukwekkende gebinten, die moeilijk vallen te rijmen met het eens eenvoudige schuurtje,
hergebruikt. Het kan ook om een gebouw gaan, dat in de negentiende eeuw een ingrijpende verbouwing onderging. In 1983 bleef het gebouw in ruimtelijke zin behouden, maar aan de buitenzijde onderging het door
de vergaande verbouwing een tamelijk ingrijpende gedaantewisseling, waarbij het niet langer oogt als een
eenvoudige schuur. De gebinten zijn in het huidige woonhuis nog duidelijk zichtbaar.

Afb. 43. Het tweede en derde gebint vanaf het westen.
Foto auteurs.

Afb. 44. De zolder.
Foto auteurs.
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