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In maart 2009 is Westerstraat 197 voor het 
eerst onderzocht door Klaas Koeman en Gerrit 
Vermeer. Op dat moment waren de gebinten 
op de begane grond en de jukken van de kap op 
de zolderverdieping nauwelijks te zien, doordat 
deze schuil ging achter twintigste-eeuwse 
interieurafwerking. Recentelijk is het interieur 
op enkele houten wanden na geheel gestript. Zo 
konden op 14 januari 2014 de gebinten en de 
kap alsnog nauwkeurig worden onderzocht.

Identificatie
Adres: Westerstraat 197, 1601AH Enkhuizen
Kadaster: deel 1634, nummer 30
Rijksmonument: 15162

Ligging
Westerstraat 197 staat met de voorgevel aan de 
zuidzijde van de huidige Westerstraat (voor-
dien Nieuwstraat geheten). Deze straat vorm-
de een van de belangrijkste verbindingswegen 
door de stadsuitbreiding die kort na 1590 tot 
stand kwam. De straat mondt uit in de Wes-
terpoort, waarna deze zich voortzet als een 
kaarsrechte weg verder westwaarts. Het smalle 
huis met trapgevel heeft op de voorgevel ankers 
die het jaartal 1595 vormen (afb. 3). Gezien de 
kenmerken van de trapgevel en de stilistische 
kenmerken van de houten onderdelen binnen 
moet dit inderdaad het bouwjaar zijn. Het huis 
is dan kort na de stadsuitbreiding aan het einde 
van de zestiende eeuw tot stand gekomen.Het 
huis staat met een smalle topgevel aan de straat. 
Aan de oostzijde zit een smalle druipgang. Het 
pand heeft dus geen gemene gevel met nummer 
195. Aan de westzijde bevindt zich tegenwoor-
dig een steeg, waardoor hier de zijgevel zicht-

1. De minuutkaart uit 1823 met Westerstraat 197 (kavel 313).

â

baar is. Deze steeg of dit pad staat al op de minuutkaart uit 1832. Aan de straat stond hiervoor oorspron-
kelijk een poort met een eigen huisnummer, die bij het brede buurpand 201 hoorde. Deze situatie is nog 
te zien op een tekening uit 1944. De huidige achtergevel van nummer 197 is niet meer de oorspronkelijke, 
maar geheel opnieuw opgetrokken zonder geveltop. Het zadeldak is daardoor aan de achterzijde afgeknot. 
Aan de achterzijde sluit nog een lagere uitbouw die in plaats kwam van een eerdere.

De voorgevel
De onderpui van de trapgevel, die links een deur en rechts een groot venster bevat, is een jongere wijziging. 
Het nog min of meer oorspronkelijke fries er boven bestaat uit een laag metselwerk met onder een enkele, 
uitstekende laag bakstenen en twee trapsgewijs uitstekende baksteenlagen er boven. De dekplaten op de 
treden langs de geveltop, vijf aan elke kant, bestaan uit twee trapsgewijs uitstekende lagen en een terugwij-
kende laag daarbovenop. De dekplaat van de eerste en de derde trede van onderen zetten zich voort als een 
lijst over de volle breedte van de geveltop. De toppilaster doorsnijdt de bovenste horizontale lijst en steekt 
boven de bovenste trap uit. De pilaster steunt op een gemetselde console met een eenvoudig, gebogen pro-

2. De situatie van Westerstraat 197 in 1944 volgens een opme-
ting in opdracht van de Duitse bezetter.
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fiel. Horizontale lijsten verdelen 
de geveltop in twee zones met 
elk een middenvenster en aan 
weerszijden daarvaneen klein 
rondbogig venster, zoals gebrui-
kelijk in die tijd in Enkhuizen. 
Het bovenste vensters zijn wat 
kleiner. Boven de beide midden-
vensters zit een ontlastingsboog. 
Aan de voorgevel zijn net als aan 
de zijgevels eenvoudige ankers 
toegepast. Terecht spreekt Her-
ma van den Berg van een goed 
voorbeeld van de Enkhuizer 
bouwtrant rond 1600.1

De bouwplastiek
Bij een verbouwing zijn aan 
weerszijden van het fries ook 
de portretbustes van Karel V 
en Philips II aangebracht (afb. 
4-6). Beiden dragen het teken 
van de Orde van het Gulden 
Vlies. Karel V is getooit met een 
kroon, Philips II met een ge-
woon hoofddeksel met een veer. 
Volgens Van Arkel en Weiss-
man zijn de twee portretbustes, 
afkomstig zijn uit de kelder van 
het toenmaligeEvangelisatielo-
kaal Breedstraat 47.2 Dit pand, 

dat ook wel bekend stond als de Snouck van Loosenkerk, een negentiende-eeuws bouwwerk, 
bevat meerdere herplaatste zestiende-eeuwse bouwsculpturen: halfronde timpanen met geloof 
hoop en liefde en twee kariatiden. Ookl deze bouwbeeldhouwwerken zouden volgens Van Ar-
kel en Weissman uit de kelder van de voorganger van het Evangelisatielokaal komen. De beide 
vorsten op Westerstraat 197 vertonen inderdaad zestiende-eeuwse kenmerken. Zo steken ze hun 
hoofd ver uit het gevelvlak. De sculpturen moeten dateren van na 1555, het jaar waarin Philips II 
zijn vader opvolgde in Spanje en de Nederlanden en waarin hij lid werd van de orde van het Gul-
den Vlies. In de noordelijke Nederlanden werd koning Philips II vaak afgebeeld samen met zijn 
vader, voor wie de gezagdragers meer respect hadden. Beelden van keizer Karel V zijn ook tijdens 
de Tachtigjarige oorlog nooit om politieke redenen verwijderd. De portretten van Philips II wel. 
Zijn beeldtenis en wapen is in en op gebouwen in de vroegere Republiek dan ook bijna nergens 
meer te vinden. Dat maakt het aannemelijk dat de beelden van voor de opstand stammen, dus uit 
de late jaren vijftig of de jaren zestig. Overigens prijkt het wapen van Philips II nog steeds op de 
Waag van Enkhuizen (Kaasmarkt 8). Niemand heeft in het turbulente jaar van de opstand 1572 
of daarna de moeite genomen het te verwijderen of weg te hakken. De stenen met de portret-
bustes op Westerstraat 197 passen niet in het fries waarin ze zijn aangebracht: ze steken aan de 
onderzijde uit, waaruit valt af te leiden dat ze inderdaad van elders komen.

1 Herma M. van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, deel VIII, De provincie 
Noordholland, tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen, ’s-Gravenhage 1955, 84.
2 Arkel, Gerrit van & Weissman, A.W., Noord-Hollandsche oudheden, Eerste stuk, Amsterdam 1891 p. 118.

3. De voorgevel van Westerstraat 197 in 2009.
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4 Onder het fries de ankers die het jaartal 1595 vormen in 2009. In het fries en daaronder uitstekend de drie 
bouwplastieken met van links naar rechts keizer Karel V, stadhouder prins Maurits en koning Philips II.

5 en 6. Links keizer Karel. met baard, rechts Philips II als jongeman in 2014. De lamsvacht met kop en poten, 
hangend aan een keten, die beide vorsten dragen, is het teken van de orde van het Gulden Vlies.

De middelste gevelsteen met ‘Mauritius de Nassau’ en een portret in reliëf ten voeten uit lijkt 
evenmin van begin af aan deel hebben uitgemaakt van deze gevel. Weliswaar was Maurits in het 
bouwjaar inderdaad de stadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden, maar evenmin 
hoort deze bij het huis. De grote steen past evenmin bij benadering in het fries en steekt aan de 
onderzijde zelfs nog veel verder uit dan de twee andere. Bij de plaatsing uit het midden is reke-
ning gehouden met de negentiende-eeuwse indeling van de onderpui. Een dergelijke rijke en 
grote gevelsteen komt ook niet overeen met de verder bescheiden uitvoering van de trapgevel, 
waarin gemetselde lijsten en dekplaten voor de trappen zijn toegepast in plaats van geprofileerde 
natuurstenen lijsten, zoals in wat rijkere gevels. De gevelsteen stamt vermoedelijk nog van voor 
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1618, aangezien de stadhouder tot die tijd inderdaad Maurits van Nassau heette. In dat jaar erfde 
hij de hogere titel Prins van Oranje.

 De westelijke zijgevel
De westelijke zijgevel is opgetrokken uit de oranjerode bakstenen die kenmerkend zijn voor de 
late zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (afb. 7). Het slordige eensteens metsel-
werk vertoont afwisselen lagen koppen en strekken. De strekken liggen niet steeds kruisgewijs. 
Samen met de vaak uitpuilende voegen duidt dit er op dat dit muurwerk niet bedoeld was als 
schoon metselwerk dat in het zicht zou komen. Aan de westelijke zijgevel bevinden zich onder en 
boven een rij eenvoudige muurankers die duiden op een inwendig houtskelet.

Het inwendige houtskelet: de begane grond
De begane grond heeft tegen de voorgevel een strijkgebint (een gebint dat tegen de gevel aan 
staat). Bij de vernieuwde achtergevel ontbreekt deze. Daartussen stonden oorspronkelijk zes ei-
ken gebinten, die zeven balkvakken vormen. De muurstijlen van de gebinten zijn halfsteens in 
de zijmuren ingelaten (afb. 9). Ze houden door hun ankers de zijmuren overeind. Op hun beurt 
voorkomen de zijmuren door het inlaten dat de gebinten in de lengterichting kunnen schranken.
Van onderuit zijn de muurstijlen, vermoedelijk door het vocht uit de muren, van onderaf slecht 
geworden. Vrijwel alle muurstijlen zijn om die reden aan de onderzijde in meer of mindere mate 
van onderaf ingekort. Door de sleuven in de muur dicht te zetten met baksteen, kregen de ver-
korte muurstijlen een hoger steunpunt. Aan de dichtgezette sleuven is te zien, dat de muurstijlen 
oorspronkelijk verder naar onderen doorliepen. De korbelen, die voorkomen dat de gebinten zij-
delings kunnen schranken, hebben een licht gebogen voorvlak, zoals vaker voorkomt omstreeks 
1600 (afb. 8 en 9). Ze hebben een bijna driehoekige vorm, die de ruimte tussen muurstijl en trek-
balk, op een kleine driehoekige opening na, bijna volledig opvult. De sleutelstukken vertonen een 
klassiek ojiefprofiel aan het uiteinde, maar opzij nog een gesneden roos zoals in gotische sleutel-
stukken. Het korbeel zit met een pen-en-gatverbinding en houten toognagels aan het sleutelstuk 
en de dekbalk bevestigt.
Van het derde gebint resteert alleen nog een verankerde balk (afb. 8). De overige onderdelen 
maakten op enig moment plaats voor een halfsteens gemetselde binnenwand en een trapgat. Aan 

7. De westelijke zijgevel in 2009.
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de dichtgezette, verticale sleuf in het trapgat valt op te maken, dat ook deze balk op muurstijlen 
rustte en dat er hier dus een muurstijl van een gebint stond (afb. 10).
In het zesde balkvak vanaf de voorgevel bevindt zich aan de westzijde van het huis een dwarsbalk 
voor een haard (afb. 11). Deze vertoont zoals gebruikelijk in Enkhuizen een gesneden accolade. 
De accolade zit echter niet symmetrisch en het verdiepte vlak dat slechts aan een kant een beëin-
diging heeft, wekt de indruk dat er, zoals gebruikelijk, een tweede accolade geweest moet zijn. De 
dan oorspronkelijk twee keer zo lange balk moet dan als raveelbalk over twee balkvakken hebben 

8 (boven). Het vierde gebint vanaf de voorgevel in 2009, gezien in de richting van de straat. Op de plaats van 
het derde gebint zit nu alleen een trekbalk met anker (op de achtergrond). Op de foto zijn duidelijk de vijf 
toognagels te zien waarmee de pen is bevestigd.

9. Van een aantal gebinten kwam de muurstijl achter 
de interieurafwerking tevoorschijn. Van de muurstijlen 
bleek het onderste gedeelte in de meeste gevallen ver-
dwenen. Situatie januari 2014.
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10. Van de muurstijl van het derde gebint 
vanaf de voorgevel resteert in de oostelijke 
zijmuur nog de dichtgezette sleuf. Situatie 
januari 2014.

11 (onder). De dwarsbalk in het zesde balk-
vak is vermoedelijk een afgezaagde raveel-
balk. In de twintigste eeuw is deze gebruikt 
om een oude schoorsteenmantel te suggere-
ren. Situatie januari 2014.
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gelopen, wat bij haarden uit die tijd de standaardvorm is. De haard zou dan bijvoorbeeld in het 
derde en vierde vak gezeten kunnen hebben.

Het inwendige houtskelet: de kap
Op de zolderverdieping staat tegen de voorgevel nog een strijkjuk en zeven losse jukken uit de 
bouwtijd (afb. 12). De jukken bestaan elk uit twee eiken krommers, een grenen dekbalk en gre-
nen korbelen. Door het kromme beloop van de jukbenen of krommers, dragen de jukken, die de 
kap ondersteunen, aan de bovenzijde van de zijmuren minder spatkrachten (horizontale, naar 
buiten werkende krachten) over en wordt het gewicht van de kap en het dak dus meer naar bene-
den gericht overgedragen aan het muurwerk.
Deze kap vormt een vroeg voorbeeld van het gebruik van naaldhout in Enkhuizen. In oudere 
gebouwen, zoals de Waag uit 1559, gebruikten de bouwers nog uitsluitend het duurzame eiken. 
In 1593 vroeg Cornelis Corneliszoon van Uitgeest bij de Staten van Holland octrooi aan voor een 
houtzaagmolen die werkte met een op en naar gaand zaagraam dankzij de krukas. Vanaf dat mo-
ment beleefde mechanisch gezaagd naaldhout en in het bijzonder grenen een stormachtige op-
komst in de huizenbouw. Als eerste werd grenen toegepast voor de rechte balken in de kap, zoals 
hier in Westerstraat 197. Aangezien naaldhout altijd recht groeit, kon er voor de eiken krommers 
aanvankelijk geen alternatief geboden worden. Dat kom pas nadat de pen-en-gatverbindingen 
(drukverbindingen die geen trekkrachten aankunnen) plaats maakten voor halfhoutse zwaluw-
staartverbindingen. Deze verbindingen konden op een alternatieve manier de spatkrachten van 
de kap opvangen, doordat ze trekkrachten kunnen weerstaan. In deze jukken zijn nog uitsluitend 
pen-en-gatverbindingen toegepast.
De jukken staan op een muurplaten die op een versnijding in de zijmuren liggen (afb. 13). De 
muur gaat hier van eensteens over in halfsteens. Op de halfsteens borstwering ligt ook weer een 
muurplaat. Daarop staan de sparretjes. Blokkelen behoeden de jukken er voor naar binnen ge-
drukt te worden, Deze zijn met een halfhoutse zwaluwstaart tegen de krommers genageld (afb. 
14).

12. De zolderverdieping gezien in de richting van de Westerstraat. Tegen de muur het strijkjuk en vervolgens het 
eerste en helemaal nog net zichtbaar het tweede juk. In het eerste vak hangen aan de sparren nog de touwtjes 
die de panlatten fixeerden. Boven de voordeur bleek bij het strippen een luik te zitten. Situatie januari 2014.
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Hoewel hier en daar een onderdeel van de jukken is vervangen, dragen ze allemaal nog hun tel-
merken, waarmee zij, nadat ze beneden pas waren gemaakt, boven op de juiste manier weer in 
elkaar gezet konden worden (afb. 14 en 15). Alleen op het strijkjuk viel het telmerk, indien aan-
wezig, niet te zien. De jukken staan niet precies op numerieke volgorde opgesteld. De timmerlie-
den hadden geen bijzonder kenmerk om links of rechts te onderscheiden, wat zij doorgaans wel 
deden.Vanaf de straat naar achteren vielen links en rechts de volgende nummers te zien:

Strijkjuk: geen
Eerste juk :  V
Tweede juk:   VII
Derde juk:  II (aan de oostzijde verwijderd)
Vierde juk:  I (aan de westzijde weggebeiteld)
Vijfde juk:  IV
Zesde juk:  III

Tenminste is er door de latere wolf die in het dak is gemaakt een strijkjuk verdwenen. Het is niet 
uit te sluiten dat het huis ooit langer is geweest. In de reeks ontbreekt in ieder geval nummer VI al 
kan die ook zijn weggelaten vanwege mogelijke verwarring met IV.
Over de buitenzijde van de grenen dekbalken lopen de wormen (of wurmte, wormbalken), die de 
sporen ondersteunen (afb. 12). De sparren vertonen nog sporen van de geteerde touwtjes, die in 
Enkhuizen de panlatten op hun plaats hielden. Hier en daar hangen ook de touwtjes zelf er nog. 

13. De onderzijde van een krommer. Deze staat op 
een muurplaat. Het blokkeel behoedt de krommer 
er voor naar binnen weg te schieten. Een muurdam 
net voor de krommer ondersteunt de muurplaat op 
de haldsteens borstwering, waarop de sparren staan. 
Situatie januari 2014.

14. Het juk met het telmerk VII (tweede juk vanaf de 
voorgevel). Situatie januari 2014.
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15. Juk met het telmerk IV (een na achterste). Situatie 
januari 2014.

16 (onder). De brede grenen vloerdelen van de 
zo;lderverdieping. Situatie januari 2014.

De panlatten zitten nu op platen asbest, die in de jaren vijftig en zestig zijn aangebracht en bin-
nenkort verwijderd zullen worden.
De brede grenen vloerdelen vertonen geen groef- en messing (kwam ook al in de zeventiende 
eeuw voor) maar aan beide zijden een groef met daarin een losse veer (dunne lat) (afb. 16). Deze 
verbinding tussen planken is tot aan de negentiende eeuw gebruikelijk.

De vliering
Op de vliering die op de jukken tussen de wormen is aangebracht, bestaat uit  moderne plan-
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ken van naaldhout met groef en messing. Op de vliering zijn de sparren zichtbaar, die bij elkaar 
komen bij de noknalk. De oorspronkelijke sporen bestaan uit dunne sparren met hier en daar 
nog schors er op. Dwars achter de sporen vormen halve gekliefde stammetjes een horizontaal 

17. Links op de foto, netr onder het dakraam, loopt dwars op de sparren een halve stam met dwars daarop 
horizontale drukbalken. Situatie 2009.

18. De vliering gezien naar de Westerstraat met de houten scharen. Situatie januari 2014.
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steunpunt. Van de ene naar de andere kant van de zolder lopen tussen deze halve stammen druk-
balken, die het dak behoeden voor inzakken (afb. 17). De drukbalken zijn op een na allemaal 
recentelijk vervangen. Houten scharen, allemaal van modern hout, zorgen voor extra stabiliteit 
(afb. 18). op het dak liggen Hollandse pannen (golfpannen).

Het interieur
In de twintigste eeuw onderging de indeling van de begane grond van het huis een complete her-
indeling. In 1935 beschikte het huis blijkens een aanvraag voor de bouw van een nieuwe, grotere 
keuken achter het huis over een voorhuis achter de voordeur en een smalle kamer opzij daarvan. 
In de achterkamer bevond zich tegen de oostgevel een hele bedsteewand met van voor naar ach-
ter een trapkast, een slaapplaats (alkoof), een kast en een portaal naar de keuken met een kast 
(zie afb. 19).3 De bedsteewand maakte plaats voor een gang en het voorhuis voor een entree met 
een trap. Deze indeling bestond nog in 1956, toen het huis een watercloset kreeg.4

3 Vergunning veranderen woning (bouw keuken volgens de woningwet), gedateerd 7 februari 1935, aan-
vrager K. Boon, kadastraal nummer D 1708, 1325_BD Bouwvergunningen Gemeente Enkhuizen 1905-
1979, nummer 3149.
4 Vergunning gedateerd 30 december 1958, aanvrager Watses-Boon, 1325_BD Bouwvergunningen Ge-
meente Enkhuizen 1905-1979, nummer 3150. Westfries Archief, Hoorn.

19. Tekening van de bestaande toestand (links) en de nieuwe toestand (rechts) bij de bouwvergunning uit 1935.
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Interieurafwerking
Oude interieurafwerking beperlt zich in dit huis tot een aantal zeventiende-eeuwse majolicate-
gels die herplaatst zijn op de twintigste-eeuwse haard (afb. 20-23). Het is denkbaar dat zich op de 
begane grond, onder de recente vloer van grenen delen, nog oudere vloeren bevinden. De hui-
dige vloer lijkt over oudere te zijn gelegd.

20. Kwadranttegels met bloemenvaas, ca. 1625-1660. 21 Fruitmand en hoekornament met ossenkop., ca. 
1625-1660.

22. Tegels met bloemenvaas en ossenkop in de hoe-
ken, cqa 1625-1660. 

23. Delfts blauwe figuren met ossenkop in de hoeken., 
ca. 1625-1660.
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Conclusie
Van Westerstraat 197 verkeert het casco vrijwel nog in de originele staat. Gedurende de twintig-
ste eeuw vonden er slechts enkele ingrepen plaatsDe geveltop uit 1595 is representatief voor een 
grote groep minder rijke woonhuismonumenten in Enkhuizen.
De onderpui is een latere ingreep.
De beide zijgevels behoren eveneens tot de oorspronkelijke bouw. De achtergevel bleef niet be-
houden.
Het fries bevat twee zeldzame bouwsculpturen uit het derde kwart van de zestiende een en een 
uit het begin van de zeventiende eeuw. De eerste beelden Karel V en Philips II af, de laatste stad-
houder Maurits van Nassau. Ze zijn nu witgeschilderd.
Van het pand bleef vrijwel geheel het oorspronkelijke houtskelet bewaard. Van de eiken gebinten 
beneden zijn de muurstijlen van onderaf soms flink ingekort of verkeren ze in een slechte staat. 
Het valt aan te bevelen zoveel mogelijk van het oorspronkelijke hout te bewaren. De ingekorte 
muurstijlen zouden aangeheeld kunnen worden.
Van de houten kap zijn de jukken, de sparren, de wormen en muurplaten nog in een originele 
staat. Hier en daar ontbreekt een element dat aangevuld zou kunnen worden. Interessant zijn ook 
de gekliefde halve stammen op de vliering die door de drukbalken ertussen het dak voor inzak-
ken behouden. De grenen vloerdelen van de zoldervloer hebben aan weerszijden groeven en zijn 
met elkaar verbonden door veren.
Voor het beeld is het van belang dat er na het verwijderen van het asbest opnieuw rode Hollandse 
pannen op het dak komen te liggen.
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