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Westerstraat 8, Enkhuizen
Gerrit Vermeer & Klaas Koeman
Vereniging Oud Enkhuizen.
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Afb. 1. In 1832 ontbrak
het blok woningen aan
het westelijke gedeelte
van de toenmalige
Koopmanstraat.
Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2. Opmetingstekening
uit 1944. Noordhollands
Archief, Haarlem.

Identificatie
Westerstraat 8, 1601AK Enkhuizen
Rijksmonument 15171
Beschrijving: ‘Eenvoudige laat 18e eeuwse woning onder dwarsdak.’
Het huis vormt met nummers 2, 4, 6, 10, 12 een onderdeel van een blok, waarvan alle woningen afzonderlijke
zijn aangewezen als rijksmonument.
Typologie
De uiterst eenvoudige woningen vertegenwoordigen een type dat in Enkhuizen binnen de veste veel voorkomt en in hoge mate bijdraagt aan het stadsbeeld: blokjes eenvoudige werklieden- of arbeiderswoningen.
De baksteen waaruit de voor en zijgevels van Westerstraat 2-12 zijn opgetrokken, lijkt uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw te stammen (afb. 7, 8). De topgevel op de hoek vertoont beneden steens muurwerk in
kruisverband en halfsteens top met uitsluitend strekken. De topgevel met de tussentrap, driehoekige vlechtingen en de toppilaster suggereert een bouwtijd in de zeventiende eeuw. Volgens de redengevende beschrijving stammen de huisjes uit het einde van de achttiende eeuw, een datering die vermoedelijk teruggrijpt op
de monumentenbeschrijving van Van de Bergh.1 Toch kan dit blokje niet zo oud zijn, want het komt namelijk
niet voor op de minuutkaart van 1832 (afb. 1). Het moet daarom uit de negentiende eeuw stammen, uit
de tijd dat er in Enkhuizen nog veel bouwmateriaal van gesloopte huizen voorhanden was door de lange
periode van aanzienlijke krimp, die het stadje doormaakte. Dat moet dan nog voor de jaren tachtig van de
negentiende eeuw zijn geweest.
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, 89.
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Afb. 3. Bestaande situatie
in 1948. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 4. De in 1948 vergunde
situatie beneden. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 5. De in 1948 v ergunde
situatie op de zolder.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6. Dwarsdoorsnede en
van het huis met de vergunde trap in 1948. Westfries
Archief, Hoorn.
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Afb. 7. Het blokje vanaf de
Breedstraat. Foto auteurs.

Een vergelijkbaar voorbeeld betreft Zuiderkerksteeg 20-22, dat later is verbouwd tot een enkele woning
(afb. 9). Afgaande op de puntgevel met tussentrap en toppilaster, lijkt ook dit blokje met drie woningen uit
de zeventiende eeuw te stammen. Het grondvlak staat weergegeven als bebouwd op de minuutkaart uit 1832.
Binnen zijn tegels aangetroffen uit de zeventiende en de achttiende eeuw. Dit pand geniet eveneens bescherming als rijksmonument.2 Dit blokje zou echter net als dat in de Westerstraat in de negentiende eeuw tot
stand gekomen kunnen zijn, na nieuwbouw of ingrijpende vernieuwing.
Verbouwingen
Eigenaar Jac. Hoekstra, woonachtig in de Vijzelstraat 45, vroeg in 1948 vergunning aan voor het aanpassen
van het blok met zes woningen in de Westerstraat.3 In de bestaande toestand bevond zich achter de voordeur
een kleine hal met pal daarachter een bedstede, die uitkwam op de kamer (afb. 3). Bij de verbouwing kwam
op de plaats van deze bedstede een vaste trap naar boven (afb. 4). Onder de trap kwam een nieuwe bedstede
(afb. 6). In de aanbouw achter bevond zich tot dan toe een keuken en een bedstede. In de gewijzigde situatie
verrees er in de aanbouw een halfsteens muurtje, dat van de keuken een slaapkamertje afscheidde. Op de zolder bevatte de vergunning twee verschillende indelingen, een met twee slaapkamers en een met een grotere
slaapkamer en een berging (afb. 5). Over de sporen en onder de pannen kwam een laag met gespannen gaas,
ruberoid, tengels en latten, onder de sporen latten ter bevestiging van zachtboard. Vermoedelijk zat er voordien onder de pannen geen beschot.
In 1973 ondergingen de nummers 6 en 8 een verbouwing, waar beneden het nodige werd uitgebroken.4
Dit met toestemming van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Voor een en ander was vrijstelling nodig
van de bouwverordening.
Beschrijving
Het muurwerk van de voorgevels bestaat uit oranjerode baksteen in kruisverband (afb. 10). Vermoedelijk
zijn de stenen hergebruikt. De meeste huizen vertonen een betrekkelijk fijne, maar wat onregelmatige voeg
met veel schelpkalk. De voegen van nummer 8 hebben op enig moment een behandeling gehad met portlandspecie. waardoor de voegen veel dikker zijn werden.
De voorgevels bevatten een venster met een negentiende-eeuwse roedenverdeling en een deur met een
2 Rijksmonument nummers 15266 en 15267.
3 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979
82, Enkhuizen, Westerstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12; Veranderen woning, 17 juni 1948.
4 WA, 1325_BD, 84, Enkhuizen, Westerstraat 6, 8; Veranderen woning, 14 juni 1973.
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Afb. 8. De topgevel aan de Breedstraat van
Westerstraat 2-12. Foto auteurs.

Afb. 9. De geveltop van Zuiderkerksteeg 20-22.
Foto auteurs.

Afb. 10. De voorgevel van
Westerstraat 8.
Foto auteurs.
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Afb. 11. Muurwerk tussen
huis en aanluifing achter.
Foto auteurs.

Afb. 12. Achterzijde
nummer 12. Foto auteurs.

bovenlicht. Binnen het blok zijn de gevels steeds twee aan twee gespiegeld met de voordeuren aan de buitenzijde en de vensters naast elkaar. De huisjes delen steeds twee aan twee een gedeelde dakkapel en een
gezamenlijke schoorsteen. Daardoor bezit het blok aan de voorzijde in totaal drie dakkapellen. Over de volle
lengte bezit het blok een gemeenschappelijke lijst met een goot. Bij nummer 8 zitten het venster en de dakkapel rechts. De dakkapel heeft gemetselde gevels opzij en aan de voorzijde een groot raam. Het fronton
daarboven vertoont een eenvoudige profilering. Deze geven de daklijn aan van het met pannen bedekte zadeldakje op de dakkapellen. Opzij van de dakkapellen zitten zeer eenvoudige schouderstukken, die recentelijk moeten zijn aangebracht, ter vervanging van ongetwijfeld beter gedetailleerde voorgangers.
Net als de twee blokjes aan de Noorder Boerenvaart 2-6 en 8-12, die uit omstreeks 1900 dateren, beschikken de huisjes aan de Westerstraat aan de achterzijde over een aanbouw onder een lessenaarsdak (afb.
12, 13). De nog resterende delen van de gevel tussen het huis en de aanluifing bestaan uit grovere baksteen
die harder is gebakken dan die van de voorgevel (afb. 11). De aanluifing onderging de nodige verbouwingen,
waardoor deze van karakter veranderde.
De balklaag van nummer 8 loopt evenwijdig met de voorgevel van tussengevel tot tussengevel en bestaat
uit dikkere balken met een hoekprofiel afgewisseld met dunnere balken (afb. 14).
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Afb. 13. Dak achterzijde.
Foto auteurs.

Afb. 14. Balklaag beneden,
gezien naar de Breedstraat.
Foto auteurs.

Afb. 15. Juk met dekbalk en
korbeel.
Foto auteurs.
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Afb. 16. Juk met dekbalk
en korbeel.
Foto auteurs.

De kapconstructie bestaat uit twee traditionele jukken met schuine stijlen, een dekbalk en korbelen, waarop
de wormen lopen die de sporen steunen (15, 16). Het meest oostelijke juk vertoont sporen van een latere
wijziging.
Op het dak liggen Hollandse pannen.
Conclusie
Het blokje betreft een voorbeeld van kleine werkliedenhuisjes uit de negentiende eeuw, tot stand gebracht
door een lokale geldschieter en een plaatselijke aannemer. Dergelijke eigenbouwers drukten aan het einde
van de negentiende en de eerste decennia van de twintigste eeuw hun stempel op het stadsbeeld van Enkhuizen. Het blokje Westerstraat 2-12 behoort hier vermoedelijk tot de vroegste van dit type, gebouwd met
hergebruikte materialen op een traditionele wijze, vergelijkbaar met Zuiderkerksteeg 20-22. Van nummer 8
bleef de balklaag en de kapconstructie nagenoeg gaaf bewaard. Van de vroegere indeling met de bedsteden
en de interieurafwerking resteert, voor zover dat viel waar te nemen, niets meer.
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