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Afb. 1. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832. De rode
pijl geeft de locatie aan van het huidige Nieuwstraat 2-6.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2. Plattegrond van Egmond-Meijer uit 1902 (detail). De rode pijl geeft de locatie aan van het huidige
Nieuwstraat 2-6. Archief Oud Enkhuizen.

Situering
Het pand Nieuwstraat 2 betreft een smal pand aan de Westerstraat met de huidige ingang aan de Nieuwstraat,
een gedempt gedeelte van de Zuider Havendijk. Het pand is niet erg diep. Erachter staan in het verlengde ervan Nieuwstraat 4 en 6. In 1832 vormden de drie panden een kadastraal geheel. De twee panden achter aan
de Nieuwstraat besloegen in 1832 niet de volle breedte van het perceel, maar ongeveer de helft er van (afb. 1).
Erachter bevond zich een binnenplaats, die aan de westzijde werd begrensd door Westerstraat 9, het buurpand van Nieuwstraat 2. Er was in feite sprake van een huis aan de Westerstraat met langs de Nieuwstraat een
smalle, langgerekte aanbouw. In 1902 was de binnenplaats achter nummer 4 gedeeltelijk volgebouwd (afb. 2).
In 1944 was het perceel aan de Nieuwstraat nog steeds niet volledig bebouwd (afb. 5). Een plattegrond uit begin 1944 vermeldt een ‘open ruimte’ met daaraan grenzend een aanbouw achter Nieuwstraat 2 die als keuken
diende (afb. 4). Nieuwstraat 6 bevat geen voordeur en moet gebouwd zijn als kamer bij nummer 4 (afb. 7).
Dat kwam vaker voor in de stad: zo vormde Nieuwstraat 3 een kamer van de buurpanden op nummer 5 en 7
en aan de Westerstraat diende nummer 83A ooit als deftige kamer van nummer 85.
Geschiedenis
Tot 1780 dreef Evertje de Jong in Nieuwstraat 2 een winkel in manufacturen, maar ook verkocht ze luiwagens, schuiers, asbezems, teerkwasten en potten met snuif.1 In 1832 woonde er de koopman Gerrit Scholte.
De smid Jan Schild kocht het pand in 1868. Zijn smederij bevond aan de overkant van de straat op de hoek
van de Kaasmarkt en het noordelijke gedeelte van de Westerstraat. Hij vervaardigde fietsen en gaf daarbij ook
fietsles. Het bedrijf groeide uit tot ‘rijwielmagazijn ‘Westfrisia’. Zijn zoon nam de zaak over in 1899.2 In 1921
zette Jan Poen het bedrijf voort en in 1961 nam Jan Dekker het over. Tot 2017 zette de rijwielhandel zich hier
voort. Bij dit bedrijf hoorde ook Nieuwstraat 3.
Nieuwstraat 2, 1601JJ Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN065
Verbouwingen
In 1937 liet Jan Poen door J.K. Kouwenhoven & Co op de zolder twee slaapkamers maken, Aan de Wes1 Suus Messchaert-Heering, Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp: Geschiedenis van de ‘Doorne Croone’, ‘t Soute Eylandt’ en
andere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen, Enkhuizen 2001, 9.
2 Messchaert-Heering 2001, 10.
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Afb. 3. De bestaande toestand in 1928.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 4. De vergunde toestand
in 1928.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 5. Plattegrond van
Nieuwstraat 4 in 1944
(links). Westfries Archief,
Hoorn.
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terstraat verving hij de oude dakkapel en aan de
Nieuwstraat kwam een nieuwe (afb. 3, 4).3 In 1964
liet Jan Dekker aan de kant van de Nieuwstraat
door architect D. Fleddérus drie grote vensters aanbrengen met een roedeverdeling die herinnert aan
de achttiende eeuw. Hierdoor kreeg de voordien
tamelijk gesloten zijgevel een open karakter (afb.
11).45 Aanvankelijk had hij twee grote spiegelruiten
voorzien (afb. 10). In 1993 onderging het pand door
architect J.G. Lub opnieuw een zware verbouwing,
waarbij het huidige interieur tot stand kwam.6
Beschrijving
Het pand bestaat uit een hoge begane grond en een
zolder met een hoge borstwering, een opzet overeenkomstig met het vroeg zeventiende-eeuwse
pand Kaasmarkt 6. De kap vertoont een voor Enkhuizen steile dakhelling. De voorgevel geert licht
(afb. 8).7
In de voorgevel zaten in de oudst bekende toestand (1937) reeds drie schuifkozijnen. In 1964
maakte de grove roedenverdeling plaats voor een
veel fijnere, op de achttiende eeuw gebaseerde roe- Afb. 6. Dakenplan in 1944. Noordhollands Archief, Haarlem.
denverdeling (afb. 11). In de zijgeval zaten tot de
verbouwing in 1964 twee veel kleinere vensters dan de huidige en helemaal rechts de deur (afb. 8).
Ter hoogte van de zoldering loopt over de voorgevel en zijgevel een lijst (afb. 11, 15). Op de bepleistering
van de gevel is een blokmotief aangebracht. De dakkapel boven de voorgevel en in de zijgevel kenmerkt zich
door verticale ruitjes, die zijn aangebracht door de aannemer Kouwenhoven, die dezelfde ruitjes in 1928 toepaste in Nieuwstraat 3. De tuitgevel aan de achterzijde steekt boven Nieuwstraat 4 uit (afb. 9). Het halfsteens
metselwerk bestaat geheel uit strekken. Langs de schuine top zijn beitels gemetseld. Op de schouder ligt een
zandstenen dekplaat met profiel. Boven de top steekt een schoorsteen uit.8
In het pand staan vijf eiken gebinten, waarvan als gevolg van latere interieurafwerking alleen de dekbalk,
het korbeel, het sleutelstuk en het bovenste stuk van de muurstijl zichtbaar zijn (afb. 16, 17, 18, 19). Er zijn
geen sporen van strijkgebinten. De muurstijlen aan de westzijde bevinden zich grotendeels achter een voorzetwand. De muurstijlen aan de kant van de Nieuwstraat zijn in 1964 afgezaagd voor het aanbrengen van de
grote vensters. De korbelen vertonen aan de voorzijde een zwanenhals en laten tussen de muurstijl en het
sleutelstuk een kleinere of wat grotere driehoek open. Het sleutelstuk kenmerkt zich door een klassiek profiel
aan de voorzijde en gesneden roosjes opzij. Dergelijke gebinten stammen doorgaans uit het begin van de zeventiende eeuw. Dit doet vermoeden dat het pand oorspronkelijk aan de Westerstraat een trapgevel bezat. Na
het verwijderen daarvan, moet de kap aan de kant van de Westerstraat zijn afgeknot.
In 1944 bevonden zich aan de achterzijde van het pand nog twee kamers en zal het gedeelte aan de Westerstraat als winkel hebben gediend (afb. 4).
3 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979
2827 Enkhuizen, Nieuwstraat 2, 4; Veranderen woning, 21 januari 1937.
4 WA, 1325_BD, 2830 Enkhuizen, Nieuwstraat 2, 4; Veranderen winkel, 11 september 1964.
5 Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amsersfoort (RCE), Nieuwstraat, vanaf Kaasmarkt, objectnummer 217.104, foto G.J. Dukker,
1980, adlib priref: 20070097, systeemkaart: 6961.
6 WA, 1853, Gemeentebestuur Enkhuizen 1980 – 1995, 1844 Enkhuizen, Binnenstad, Nieuwstraat 2, 3, 4 en 6; oprichten en in
werking hebben van en tweewielerbedrijf, 1992-1993.
7 RCE, Nieuwstraat 2, Enkhuizen, objectnummer 64.771, foto G.J. Dukker, februari1962, adlib priref 20070799, systeemkaart:
7020.
8 RCE, Nieuwstraat 4, objectnummer 64.772, foto G.J. Dukker, februari 1962, adlib priref 20070801, systeemkaart: 7020.
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Afb. 7. Gevelopmeting uit 1944. Noordhollands Archief, Haarlem.

Afb. 8. Nieuwstraat 2 in
1964. Foto G.J. Dukker.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

Afb. 9. Nieuwstraat 4 en 6
in 1964. Foto G.J. Dukker.
Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Amersfoort, Hoorn.
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Afb. 10. Voorstel voor spiegelruiten uit 1964 voor
Nieuwstraat 2. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 11. Nieuwstraat 2 in
1980. Voor nummer 4 staan
benzinepompen. Foto G.J.
Dukker. Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

Op de zolder zijn delen zichtbaar van vijf eiken jukken met pen-en-gatverbindingen (afb. 20, 21, 22,
23). Niet te zien valt of hier krommers of schuine stijlen toepassing vonden. Gezien de hoge borstwering van
de zolder, gaat het waarschijnlijk om krommers. Hiervan loopt het onderste gedeelte min of meer verticaal,
waardoor deze het gemakkelijkst met een hoge borstwering zijn te combineren.
Op de vliering is met een rijkelijk gebruik van zachtboard een klein kamertje ingebouwd, waardoor er
van de kap nauwelijks iets te zien valt (afb. 13).
Nieuwstraat 4 en 6, 1601JJ Enkhuizen
Rijksmonument 15064
Beschrijving: Eenvoudige lage panden, waarvan nr 4 met dwarsdak en dakkapel; grote vensters met roeden.
XIX.
Verbouwingen
In 1832 besloegen Nieuwstraat 4 en 6 volgens de kadastrale kaart slechts de halve diepte van het perceel
vanaf de Nieuwstraat gezien. De panden aan de Nieuwstraat dienden in 1944 als magazijn. Erachter bevond
zich een open ruimte en een aanbouw met een keuken (afb. 5). In 1944 kreeg het pand in het magazijn een
water closet, dat aansloot op de septic tank onder de Nieuwstraat.9
In 1964 kreeg de fietsenhandel toestemming voor het plaatsen van twee benzinepompen pal voor
Nieuwstraat 4, een voor benzine en een voor super (afb. 11). Hiervoor diende een tank van 6.000 liter onder
het straatwerk. Verder kwam er een installatie voor perslucht.10 In 1993 onderging Nieuwstraat 4-6 een zware
verbouwing door architect J.G. Lub, waarbij het oorspronkelijke dakvlak aan de achterzijde verdween. Er
9 WA, 1325_BD, 2828 Enkhuizen, Nieuwstraat 2, 4; Aanbrengen WC, 17 maart 1944.
10 WA, 1325 Gemeentebestuur Enkhuizen 1922-1979, 5848 Enkhuizen, Nieuwstraat 2-4; plaatsen van een benzinepomp, 1964.
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Afb. 12. Verbouwing in
1992-1993.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 13. Verbouwing in 1992-1993. Dwarsdoorsnede van
Nieuwstraat 2.Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 14. Verbouwing in 1992-1993. Dwarsdoorsnede van
Nieuwstraat 4. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 15. Nieuwstraat 2-6.
Rechts de Westerstraat.
Foto auteurs.
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Afb. 16. De begane grond van
Nieuwstraat 2 gezien in de
rihrichting van nummer 4.
Foto auteurs.

Afb. 17. De gebinten aan de
straatzijde. Foto auteurs.

kwam een diepere kap met een plat dak tussen twee nokken, dat aansloot op een nieuw gemetselde achtergevel, grenzend aan het perceel Westerstraat 9 (afb. 14).11
Beschrijving Nieuwmarkt 4
Aan de Zuider Havendijk en de Nieuwstraat staan een groot aantal kleine panden, vaak niet meer dan een
begane grond en een zolder met een beperkte omvang. Bij de aanwijzing tot rijksmonument van deze beide
panden zal hebben meegespeeld dat ze karakteristiek zijn voor dit bijzondere stadsbeeld. Nummer 4 staat
aangegeven als zijnde negentiende-eeuws, maar het pand zou ook het resultaat kunnen zijn van een ingewikkelde bouwgeschiedenis, waarvan echter de meeste sporen door de recentere verbouwingen zijn uitgewist.
Op de foto van de voorgevel uit 1962 valt goed te zien aan de verschillen in tint en het verschillende karakter van de voegen, dat de gevel in de loop der jaren de nodige aanpassingen onderging (afb. 9). De gevel
bestaat uit oranjerode baksteen in kruisverband. Boven de deur en de twee schuifvensters loopt een eenvoudige rollaag. Onder de onderdorpel van de twee kozijnen zit eveneens een rollaag. De roedenverdeling in de
schuifkozijnen en die in het licht boven de deur ogen negentiende-eeuws, evenals de houten kroonlijst met
de goot.
11 WA, 1853, 1844 Enkhuizen, Binnenstad, Nieuwstraat 2, 3, 4 en 6; Oprichten en in werking hebben van en tweewielerbedrijf,
1992-1993.
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Afb. 18. De gebinten van
nummer 2 aan de kant van
Westerstraat 9.
Foto auteurs.

Afb. 19. De gebinten aan de
kant van Westerstraat 9.
Foto auteurs.

Afb. 20. De jukken op de
zolder van nummer 2.
Foto auteurs.
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Afb. 21. De jukken op de
zolder van nummer 2, gezien naar de Nieuwstraat.
Foto auteurs.

Afb. 22. De jukken op de
zolder van nummer 2, gezien naar Westerstraat 9.
Foto auteurs.

Aan de zuidzijde is de steens dikke geveltop zichtbaar, een kleine tuitgevel met een geprofileerde dekplaat van zandsteen op de schouder aan de straatzijde (afb. 9). Langs de top zijn beitels gemetseld.
De minuutkaart uit 1832 gaf op nummer 4 een bebouwing aan die half zo diep was als de huidige. Op de
plattegrond uit 1944 loopt op de halve diepte van het pand nog een muur. Deze staat ook weergegeven op de
bouwtekeningen van de verbouwing in 1993 (afb. 12, 14). Bij die campagne kwam er op die plaats een muur
met twee hoge gemetselde bogen, die volgens de tekening deels bestaat uit bestaand en uit nieuw metselwerk
(afb. 25). Mogelijk betreft het hier een restant van de oorspronkelijke achtermuur. De huidige achtermuur die
langs het erf van Westerstraat 9 loopt is in 1993 opgetrokken. Door de plafonds vallen er aan balklaag boven
de begane grond van dit pand geen waarnemingen te verrichten. Op een bouwtekening uit 1993 blijkt dat er
in het gedeelte dat grenst aan de Nieuwstraat nog een oude balklaag boven het verlaagde plafond moet zitten:
‘bestaande balklaag handhaven’ (afb. 14). De zolder toont borstweringen en een gordingenkap, geheel weggewerkt achter interieurafwerking. De kapconstructie moet grotendeels van recente makelij zijn (afb. 26).
Uit de bouwsporen blijkt dat een pand dat in 1832 al bestond, eerst uitbouwen kreeg aan de achterzijde
en in 1993 tot aan de perceelgrens werd uitgebouwd. De voorgevel en de niet waargenomen balklaag kunnen
daarom nog van voor 1832 stammen.
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Afb. 23. Juk van nummer 2.
Foto auteurs.

Afb. 24. Nieuwstraat 4 (midden) en 6 (links).
Foto auteurs.

Afb. 25. Links de muur met
bogen in nummer 4, gezien
naar de Westerstraat.
Foto auteurs.
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Afb. 26. De in 1993 vernieuwde kap van nummer 4,
gezien naar het zuiden.
Foto auteurs.

Afb. 27. De balklaag in
nummer 6, gezien naar het
zuiden. Foto auteurs.

Beschrijving Nieuwstraat 6
De steens voorgevel van Nieuwstraat 6 bestaat uit metselwerk dat op oude foto’s nog een fijnere voeg vertoont
dan heden het geval is (afb. 9). De gevel heeft aan weerszijden een liseen en ter afsluiting dient een houten hoofdgestel dat de goot bevat. Het metselwerk en de profilering van de gevellijst van Nieuwmarkt 6 en 4 wijken sterk
af, maar wel komen de panden in hoogte overeen. Op de foto uit 1962 bevond zich op het stoepje nog de hals van
een waterkelder (afb. 9). Deze moet bij de aanleg van een benzinepompen voor nummer 4 zijn verdwenen. De
gevel zelf zou nog uit de achttiende eeuw kunnen dateren. De huidige kozijnen lijken negentiende-eeuws te zijn.
Binnen is de balklaag nog zichtbaar aanwezig. Tussen het derde en vierde balkvak vanaf de voorgevel
bevindt zich nog de raveling van een vroegere haard (afb. 27). In 1962 stond de bijbehorende schoorsteen
nog op de zijmuur (afb. 9). Later verdween deze.
Het grenen kapje vertoont twee jukken met schuine stijlen, een dekbalk en korbelen, deels bevestigd met
pen-en-gatverbindingen (afb. 28, 29, 30, 31). Hierover ligt in de lengterichting aan weerszijden een worm
ter ondersteuning van de sporen. Aan de straatzijde is het dak afgeknot. Aan de achterzijde is in 1993 een
nieuwe geveltop gemetseld in de vorm van een tuitgevel met beitels. De kap zou net als de voorgevel uit de
achttiende eeuw kunnen dateren.
Conclusie
Het gemeentelijk monument Nieuwstraat 2 draag mede door recente verbouwingen aan de buitenzijde een
hybride karakter. In de kern betreft het een vroeg zeventiende-eeuws pand, waarvan de gebinten op de be11

Afb. 28. De kap van nummer 6 gezien naar de
Nieuwstraat.. Foto auteurs.

Afb. 29. De kap van nummer 6 gezien naar de
Nieuwstraat (oosten).
Foto auteurs.

Afb. 30. De kap van nummer 6, gezien naar het
westen. Foto auteurs.
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Afb. 31. De nok aan de
voorzijde. Foto auteurs.

gane grond en de jukken van de kapconstructie nog grotendeels aanwezig zijn. De geveltop aan de achterzijde kan eveneens zeventiende-eeuws zijn. De bepleistering met de blokmotieven tegen de gevels lijkt
negentiende-eeuws.
Van het rijksmonument Nieuwstraat 4 resteert de voorgevel en de balklaag tot aan de vroegere achtergevel. Deze dateren vermoedelijk nog van voor 1832. Voor de tuitgevel opzij geldt hetzelfde. De binnenmuur
met de twee mogen bevat vermoedelijk nog restanten van de vroegere achtergevel.
Het rijksmonument Nieuwstraat 6 heeft een mogelijk achttiende-eeuwse gevel, balklaag en kapconstructie. De geveltop aan de kant van Westerstraat 9 betreft een recente toevoeging.

13

14

