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Afb. 1. De minuutkaart
van Enkhuizen uit 1832.
De rode pijl geeft de
locatie aan van het huidige
Koltermanstraat 1.
Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

Identificatie
Westerstraat 138a/Koltermanstraat 1, 1601AN, Enkhuizen
Rijksmonument 15057
Beschrijving: Eenvoudig pand met gezwenkte top aan de Westerstraat met oude vensters
Situering
Het huis staat op een vroegere terrein van het Sint-Ceciliaklooster of Westerklooster, dat na de reformatie
in 1572 in eigendom kwam van de stad Enkhuizen. Nadien raakte dit geleidelijk aan bebouwd. Tussen de
Kloosterstraat en de Westerkerk verrezen aan de noordzijde van de Westerstraat vier panden. Het meest
oostelijke, het huidige Westerstraat 138a (Koltermanstraat 1) staat met de zijgevel aan de zijstraat, tegenover
de Westerkerk. In 1832 strekte zich achter deze vier panden een onbebouwd terrein uit. De bebouwing zoals die op zeventiende-eeuwse kaarten staat weergegeven, was door de krimp van de stad verdwenen. Het
hoekpand Westerstraat 138a beschikte aan het begin van de negentiende eeuw al over een achterplaats met
de huidige omvang. Het pand, waarvan de kern nog uit het begin van de zeventiende eeuw dateert, betreft
een eenvoudig, diep huis bestaande uit een begane grond en een zolder onder een zadeldak met een gerende
voorgevel. Oorspronkelijk zal aan de Westerstraat een trapgevel hebben gestaan, zoals staat weergegeven op
zeventiende-eeuwse kaarten.
Geschiedenis
Soephuis
In de tijd dat de kadastrale minuut werd opgemaakt, was perceel 739 in sectie E te Enkhuizen in bezit van
koopvrouw Grietje Groenewal. Later was het van Johanna Groenewal, die het op 28 maart 1834 legateerde
aan haar dochter Aaltje, die mutsen maakte.1
In 1870 kreeg het deel van het zeekantoor aan de overkant van de Westerstraat een andere bestemming,
waardoor het gemeentebestuur naar een onderkomen moest zoeken voor het daar gevestigde Armenkantoor
1 Suus Messchaert-Heering, Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp: Geschiedenis van de ‘Doorne Croone’, ‘t Soute Eylandt’ enandere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen, Oud Enkhuizen: Enkhuizen, 2001, 203.
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Afb. 2 (boven). Plattegrond
soephuis uit 1899. De voorgevel zit links.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 3. Ansichtkaart uit de
jaren twintig van de twintigste
eeuw met rechts het soephuis. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 4 (onder). Opmetingstekening uit 1944. Archief Oud Enkhuizen.
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Afb. 5. Bouwplan uit 1980.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6. Bestaande toestand in 1985.
Westfries Archief, Hoorn.

en voor de daaraan verbonden commissie die in de wintermaanden soep uitdeelde aan de behoeftigen. Voor
de aankoop van het hoekhuis naast de Westerkerk, dat als nieuw onderkomen moest dienen, verkocht het
gemeentebestuur een stuk grasland bij de Zilversteeg.2 Voor het op grote schaal koken van soep kwam op de
binnenplaats een waterkelder van duizend liter, die gevuld werd met water van het dak van de Westerkerk.
De kosten voor de bouw daarvan werden begroot op 500 gulden. Na een aanbesteding voerde Jan Kofman
het werk uit voor 479 gulden.3
Op de gemeenteraad van 10 mei 1886 bracht de voorzitter verslag uit een door de opzichter uitgevoerd
onderzoek naar de staat van het Armenkantoor: ‘De toestand is over ‘t algemeen zeer slecht te noemen,
terwijl de gevel bepaald gevaarlijk is.’ De begroting voor de bouw van een nieuwe gevel kwam uit op 589,40
gulden met de kanttekening, dat de opzichter deze uitgave aan het gebouwtje niet waard vond, ‘weshalve hij
moet ontraden het werk uit te voeren’. Op de begroting was voor het opknappen slechts 176,40 gulden gereserveerd.4 In juni achtten de voorzitters van het Armenbestuur en van de Soepcommissie de verplaatsing
van de instelling naar het Stadhuis niet raadzaam, aangezien er bij de twee wekelijkse uitdelingen maar liefst
zestig tot zeventig personen verschenen. Ook zij beschouwden ‘het gebouw van dien aard, dat eene groote
reparatie niet gewettigd was.’5 Uiteindelijk zal de gemeente zich hebben beperkt tot provisorische ingrepen.
Wellicht dat de voorgevel in dat jaar werd aangestreken met portlandcement, zoals nog te zien is op een oude
foto (afb. 3).6 Van de soepkokerij bestaat een plattegrond uit 1899.7 Voor in het huis, achter de voorgevel, bevond zich het Armenkantoor. In de ruimte daarachter stond de grote ketel van de soepkokerij en de achterste
ruimte gelijkvloers diende als keuken. Op de achterplaats stelden twee ronde openingen de koks in staat water te putten uit de in 1870 gebouwde waterkelder.
In de Enkhuizer Courant verschenen geregeld verslagen over de werkzaamheden van de Commissie
2 Westfries Archief, Hoorn (WA), 0121, Gemeentebestuur Enkhuizen 1813- 1921, 2148, Concept-raadsbesluit waarbij b. en w.
gemachtigd worden om een stuk grasland met de aangrenzende Zilversteeg, op de hoek van de Spijtbroeksburgwal en de Noorder
Boerenvaart, te veilen, om daaruit de inrichting van middelbaar onderwijs te kunnen bekostigen; idem om daaruit de aankoop van
(bij RB 21-1-1870) percelen bestemd voor een bergplaats en een soepkokerij annex armenkamer te bekostigen, 1870.
3 WA, 0121, 15. Bouw van een regenbak achter het Soephuis bewesten de Westerkerk.
14 maart 1870.
4 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier (EC), 16 mei 1886, p. 5.
5 EC, 16 juni 1886, p. 3.
6 WA, dia-1584, dianummer 82. Reproductie van prentbriefkaart uit omstreeks 1920 met rechts hoek Koltermanstraat.
7 WA, 0121, 2306 Plattegrond van de soepkokerij van het Armenkantoor, calque, 1899, 1 tekening.
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Afb. 7. Lengtedoorsnede
uit 1985. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 8. Dwarsdoorsnede in 1980 van voorste deel huis.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 9 (onder). Dwarsdoorsnede uit 1985 van voorste deel huis (B-B) em achterste deel (C-C). Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 10. Opstand vooren achtergevel in 1985.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 11. Opstand zijgevel
op bouwtekening uit 1980.
Westfries Archief, Hoorn.

voor het Verschaffen van Warme en Voedzame Spijs aan Behoeftigen, ofwel de Soepcommissie. Per winterseizoen van twaalf weken deelde de commissie doorgaans zo rond de negenduizend porties soep uit. In april
1880 haalde de commissie 624 gulden op aan giften en deelde deze wekelijks tussen de 142 en de 149 gezinnen tussen de 700 de 800 porties uit, 9.152 in totaal.8 In de daarop volgende winter verstrekte de commissie
8.910 porties voor 664,66½ gulden met een nadelig saldo van 69,16½ gulden.9 Over het jaar 1895 vermeldde
het verslag ook de ingrediënten, waaruit blijkt dat het menu dat jaar nogal eenzijdig was. De commissie gaf
te kennen in veertien weken aan 103 hoofden van gezinnen 9.600 porties soep te hebben uitgedeeld, wat
overeenkwam met 19.200 liter. Daarin zaten verwerkt 18 hectoliter hele gort, 6 hectoliter haver, 56 kilo gedroogde selderij, 224 kilo vers spek en 196 kilo zout. Achtduizend lange turven waren nodig voor het koken.
De totale kosten bedroegen 650 gulden.10
Na een verbouwing in 1940 kwam in het pand een tekenschool. In de laatste jaren van de oorlog vergaderde de Brandraad er. Tot in de jaren zestig diende het als onderkomen van de Bescherming Bevolking.11
Restauratie
Het soephuis behield nog lang de bepleisterde voorgevel. In 1955 maakte ook Herma van den Berg in haar
beknopte beschrijving van het pand melding van een gepleisterde topgevel.12 Zij noemde ook nog originele
8 EC, 2 april 1880, p. 3.
9 EC, 29 april 1881, p. 3.
10 EC, 7 juni 1895
11 Messchaert-Heering 2001, 204.
12 Herma M. van den Berg, De provincie NoordHolland, Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel VIII, ’s-Gravenhage 1955, p. 91.
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Afb. 12. Voorgevel aan de Westerstraat. Foto auteurs.

Afb. 13. Achterzijde voorgevel vanaf de Koltermanstraat.
Foto auteurs.

Afb. 14. Het huis gezien van achteren. De rode pijl geeft aan waar zich klezoren bevinden. Foto auteurs.
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Afb. 15. De muur om de achterplaats. De rode pijlen geven
aan waar zich rijen met klezoren bevinden Foto auteurs.

ò ò

Afb. 16. De achtergevel.
Foto auteurs.

roeden in de kozijnen, een vermelding die in de redengevende beschrijving is overgenomen. In de voorgevel
zaten in de jaren twintig van de twintigste eeuw echter al geen oude roeden meer. In de zijgevel bevat tot op
heden twee vensters met een fijnere, achttiende-eeuwse roedeverdeling. Aangezien Van den Berg het pand
als achttiende-eeuws beschouwde, ging ze er kennelijk van uit dat deze roeden uit de bouwtijd dateerden.
Het huis werd van zijn pleisterlaag ontdaan bij de restauratie in 1968, uitgevoerd door Gemeentewerken.13
In 1980 bracht gemeentewerken een watercloset aan en ondergingen de overige installaties een uitbreiding.14 Later verkocht de gemeente het pand en vestigde er zich in 1985 een modewinkel. De eigenaar liet in
1995 de zolder van het pand bewoonbaar maken naar ontwerp van Hangelbroek en Gouwetor.15 In 2017 ging
de winkel dicht.

13 WA, 1325, Gemeentebestuur Enkhuizen 1922-1979, 5451, Stukken betreffende de restauratie van en subsidieverkrijging voor
het pand Koltermanstraat 1, 1967-1970; 0131, Dienst Gemeentewerken Enkhuizen, 4262, Stukken betreffende voorstel voor restauratie van het pand Koltermanstraat 1, 1968.
14 WA, 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 125, Koltermanstraat 1, veranderen van het pand, 1 juli
1980.
15 WA, 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 2152, Enkhuizen; Binnenstad, Koltermanstraat 1; Maken
van een woning boven het winkelpand Westerstraat 138, 21 maart 1995.
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Afb. 17. De drie balken aan
de voorzijde. De voorgevel
bevindt zich rechts.
Foto auteurs.

Afb. 18. Sleutelstuk van de
eerste balk van voren.
Foto auteurs.

Afb. 19. Sleutelstuk van de
tweede balk van voren.
Foto auteurs.
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Afb. 20. Korbelen van de
gebinten in het achterste gedeelte van het huis, gezien
naar achteren.
Foto auteurs.

Afb. 21. Restanten van het
voorste gedeelte van de kap.
Foto auteurs.

Beschrijving
Voorgevel
De gerende voorgevel staat op vlucht en hangt tamelijk ver voorover (afb. 3, 4, 10, 12). Het steens muurwerk
bestaat uit deels uit oranje gekleurde baksteen in staand verband. Dergelijke lichtgekleurde bakstenen waren gebruikelijk tot in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Daarnaast lijkt een wat grauwere baksteen te
zijn toegepast. Met een blokvertanding is de voorgevel verbonden met de zijgevel aan de Koltermanstraat
(afb. 13). De uitzwenkende toplijn is afgedekt met een bakstenen rollaag, met op de uiteinden ter afsluiting
een zandstenen deksteen. Ter bekroning dient een houten kroonlijst met daarop een segmentvormig, eveneens houten fronton. Deze steekt ruim buiten het zadeldak daarachter uit. IJzeren stangen verbonden met de
nokbalk van de kap stabiliseren de top (afb. 11, 14). Vermoedelijk kreeg de gevel zijn huidige vorm aan het
einde van de zeventiende of het begin van de achttiende eeuw. De deur met bovenlicht en schuifvensters aan
weerszijden vertonen een grove roedeverdeling, vermoedelijk stammend uit de negentiende eeuw. Een iets
kleiner venster voorziet de zolder van daglicht. Boven de onderpui markeren vier ankers de positie van de
strijkbalk van de zoldering. In de geveltop zitten nog eens drie ankers.
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Afb. 22. Krommer aan de
achterzijde van de kap.
Foto auteurs.

Afb. 23. Het eerste juk
van het achterste gedeelte
van het huis, gezien naar
achteren. Foto auteurs.

Afb. 24. Juk nummer IIII,
gezien naar achteren.
Foto auteurs.
10

Afb. 25. Juk met telmerk IIII.
Foto auteurs.

Zijgevel
De zijgevel bestaat uitsluitend uit de lichtgekleurde oranje baksteen (afb. 11, 13, 14). Net als in de voorgevel
vertoont het metselwerk een staand verband en met vrijwel dezelfde lagenmaat. Voor in het huis zitten de
eerste vier ankers van het houtskelet een stuk hoger dan die verder naar achteren. De winkel achter de onderpui heeft dan ook een hogere zoldering dan de rest van het huis, ten koste van de ruimte in de zolder. De
deuropening en het grote en wat kleinere schuifvenster achterin het huis, moeten later hun huidige omtrek
hebben gekregen. In het muurwerk bevinden zich namelijk geen klezoren, zoals bij een zeventiende-eeuwse
rechtstand gebruikelijk zou zijn geweest. Het grote venster kenmerkt zich door een fijne roedeverdeling, zoals gebruikelijk in de achttiende eeuw.
Het muurwerk van de steens erfscheiding achter het huis lijkt tegelijk met het huis te zijn opgetrokken
(afb. 14, 15). Aan weerzijden van de poort in dit muurwerk gebruikte de metselaar achter de laatste kop, in
het onderste gedeelte van het muurwerk tot op borsthoogte, klezoren om tot een rechtstand te komen. Net
om de hoek van dit muurwerk in het muurwerk aan de achterzijde van het plaatsje vonden eveneens klezoren toepassing. Dit betekent dat dit muurwerk waarschijnlijkheid uit de eerste decennia van de zeventiende
eeuw stamt. Het bovenste deel van de muur zonder klezoren zal later opnieuw zijn opgemetseld.
Achtergevel
De achtergevel van het huis bestaat vanaf het maaiveld tot net onder de geveltop uit een steens muur van
rode baksteen in kruisverband (afb. 10, 16). De halfsteens geveltop is opgetrokken uit een gele baksteen met
uitsluitend strekken in halfsteens verband. Het kruisverband vormt in dit huis een uitzondering: al het overige eensteens muurwerk vertoont een staand verband. De schouders missen de uitkraging van metselwerk,
zoals in Enkhuizen in de zeventiende en achttiende eeuw gebruikelijk, maar in de bekronende tuit vond deze
vorm van versiering wel toepassing. Langs de toplijn zitten aan weerszijden negen beitels. Boven de kozijnen
van de deur, de zolder en de vliering strekt zich steeds een gemetselde rollaag uit van op zijn kant geplaatste
koppen. Als ankers dienen rank gesmede schieters.
Zoldering winkelgedeelte
Het huis bestaat uit betrekkelijk ondiepe winkelruimte en een lager gedeelte, dat later bij de winkel werd
getrokken (afb. 5, 6, 7). De nog aanwezige interieurafwerking van het onlangs gesloten modehuis onttrekt de
houtconstructie en andere mogelijke bouwsporen grotendeels aan het zicht.
In het hogere winkelgedeelte zijn de strijkbalk en de drie volgende balken zichtbaar. Van de drie balken
zijn er twee zwaar en die daartussen aanzienlijk lichter. Aan de kant van de Koltermanstraat bezitten de
balken een sleutelstuk met een klassiek geprofileerde kop (afb. 17). De eerste na de strijkbalk heeft opzij een
11

Afb. 26. Het juk tegen de
achtergevel, voorzien van
telmerk VII. Foto auteurs.

Afb. 27. Restanten van het interieur van het soephuis
achterin het huis. Foto auteurs.
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gesneden roosje (afb. 18). Deze ontbreken aan de sleutelstukken van de tweede en derde balk (afb. 19). Op de
bouwtekeningen uit 1980 en 1985 staan in dit deel van het huis geen muurstijlen weergegeven. Door de decoratieve voorzetwand valt niet te zien of daarvan nog sporen aanwezig zijn. Gezien het vroeg zeventiendeeeuwse voorkomen van de sleutelstukken moeten deze er wel geweest zijn. Door de voorzetwanden kan ook
niet worden vastgesteld of de voorste balken ooit op dezelfde hoogte zaten als in het achterste gedeelte van
het huis.
Dieper in het huis staan op de plattegronden uit 1980 en 1985 aan de kant van het buurpand vier en mogelijk vijf muurstijlen ingetekend en tegen de achtermuur nog de stijl van een strijkgebint. Uit het verlaagde
hangplafond van het vroegere modehuis steken twee korbelen met een licht gebogen voorzijde (afb. 20). Van
onderaf vallen van deze twee gebinten nog de sleutelstukken met gesneden roosjes opzij en een klassiek profiel te onderscheiden. Deze gebinten zijn karakteristiek voor het eerste kwart van de zeventiende eeuw.
Van de periode dat het huis als soephuis dienst deed, resteert een houten bankje in de huidige keuken
(afb. 27).
Kap
In het voorste gedeelte van de kap, boven het verhoogde gedeelte van de winkel, staan ter ondersteuning van
de sporen heden geen complete jukken meer. Voor zover er nog onderdelen van gehandhaafd bleven, gaan
deze verscholen achter gipsplaten (afb. 21). Op de lengtedoorsnede uit 1980 staan in het voorste gedeelte van
dit huis nog twee jukken weergegeven (afb. 7). Een van die jukken staat tevens voorgesteld op een dwarsdoorsnede uit 1985 (afb. 9, doorsnede B-B). Aan een kant lijkt het getekende juk nog een krommer te hebben
gehad. Het is onduidelijk of deze aan de onderzijde was ingekort om de vloer omhoog te kunnen brengen. In
de lengterichting lopen langs de sporen nog regels, die via drukbalken werden ondersteund vanaf de jukken,
zoals de dwarsdoorsnede toont (zie ook afb. 21).
De eiken jukken in het achterste gedeelte van het huis, waarvan de zoldervloer lager ligt, zijn nog allemaal min of meer compleet aanwezig. Ze bestaan aan weerszijden uit een krommer (afb. 22). Een blokkeel
houdt de krommers op hun plaats. De korbelen zijn halfhouts met een zwaluwstaart aan de dekbalk genageld
(afb. 9, 23, 24, 26). Aan de kant van het buurpand zijn de korbelen grotendeels verwijderd. De onderdelen
van de nog resterende jukken dragen van voor naar achteren de telmerken II tot en met VII (afb. 25, 26).
Nummer VII is het strijkjuk tegen de achtergevel. De wormbalken die over de jukken liggen en de sporen
dragen, zijn halve stammetjes, waarvan de schors verwijderd is. Eiken jukken met krommers en halfhoutse
verbindingen met zwaluwstaarten stammen doorgaans uit het begin van de zeventiende eeuw. In Enkhuizen
maakte eiken al in het begin van de zeventiende eeuw vrij snel plaats voor met windkracht gezaagd naaldhout.
Conclusies
De oude kern van het huis met de zijgevel, de resterende onderdelen van de gebinten en jukken van de kap
duiden op een bouwtijd in het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Ook de ommuring van de achterplaats
moet nog uit die tijd stammen. De huidige klokgevel aan de voorzijde moet aan het einde van de zeventiende
of in de eerste helft van de achttiende de oorspronkelijke trapgevel hebben vervangen. De achtergevel lijkt
eveneens jonger te zijn. Het is onduidelijk of het voorste gedeelte van het huis van begin af aan hoger was of
pas later is verhoogd.
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