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Afb. 1. Detail van de kadastrale kaart uit 1832. Westerstraat

Afb. 2. Detail van stadsplattegrond van Egmond-Meijer uit 1902.

33 (boven) en Zuiderkerksteeg 16 (onder) zijn aangegeven met

Westerstraat 31 (boven) en Zuiderkerksteeg 18-22 (onder) zijn

een pijl. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

aangegeven met een pijl. Archief Oud Enkhuizen.

Inleiding
Het pand Westerstraat 33 staat nabij de laatmiddeleeuwse Sint-Pancraskerk of Zuiderkerk. Deze parochie en
die van de Sint-Gommeruskerk of Westerkerk vormden de twee kernen waaruit het huidige Enkhuizen is
ontstaan. Door deze kernen loopt vanouds de Westerstraat, de oude ontginningsbasis, die zich buiten Enk
huizen voortzet, dwars door de Streek, richting Hoorn.
Westerstraat 31 en 33 staat enigszins schuin op de rooilijn van de nergens helemaal rechte Westerstraat
(afb. 1). De tamelijk diepe percelen lopen door tot aan de Zuiderkerksteeg (het vroegere kerkhof van de
Zuiderkerk). Aan de achterzijde van de beide percelen grenst een blokje met drie kleine woningen (Zuiderkerksteeg 18, 20 en 22). Deze bebouwing bestond volgens de kadasterkaart van Enkhuizen al in 1832, maar
deze diende toen als pakhuis. Dit vormde in die tijd een kadestraal geheel met Zuiderkerksteeg 16, dat recht
achter Westerstraat 31 staat. In 1832 waren het huidige Westerstraat 33 en 31 en het pakhuis Zuiderkerksteeg
16 en 18-22 in het bezit van de familie Schuijt, die hier een handel dreef in koffie, thee en tabakswaren.
Westerstraat 31
Identificatie
Westerstraat 31, 1601AB Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN159
Beschrijving: Woonhuis in eclectische stijl
Geschiedenis
In 1768 komt het huis, dat beschikte over een achteruitgang naar de Zuiderkerk, in bezit van Hendrik Schuijt,
waarna het 134 jaar in de familie bleef. In 1781 kreeg Jacob Schuijt toestemming hier koffie en thee te ver1

Afb. 3 (links). Westerstraat 31 (links) en 33 (rechts) op 30
november 1899. Archief Oud Enkhuizen.
Afb. 4 (rechtsboven). Opmetingstekening van Westerstraat 31
en 33 in 1944. Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Afb. 5. Voorgevel Westerstraat 31 in 2010. Foto auteurs.
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Afb. 6. Detail stucplafond
op de begane grond van
Westerstraat 31. Foto auteurs.

kopen onder voorwaarde dat buiten een bord zou hangen met ‘hier verkoopt men koffie en thee’.1 De familie
handelde hierin al vanaf 1755 onder de naam firma Wm. Schuijt Jz. Tussen 1810 en 1823 is de winkel verplaatst naar het buurpand Westerstraat 33, waarna nummer 31 als pakhuis van de familie dienst deed.
Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn Westerstraat 31 en 33 niet meer van dezelfde eigenaar. Het
vroegere achtererf van nummer 31 behoort tot op heden nog wel deels bij nummer 33. Op de voorzijde van
het perceel van nummer 31 verrees nog voor 1899 het huidige pand (afb. 3). Het is zeer ondiep, doordat het
oorspronkelijk als voorhuis diende. Aansluitend strekte zich erachter in 1902 nog een ouder pand uit, dat
nadien verdween (afb. 2).
De familie Schuijt verkocht de winkel op nummer 33 in 1896 aan de Vennootschap Lakenman en Wagtendonk. Nummer 31 bleef nog tot 1902 in eigendom van de familie. Op 2 juni van dat jaar droeg Johan Gustaaf Adolf Schuijt uit Utrecht, tevens gemachtigde van Willen Jacob Johannes Schuijt uit ’s-Hertogenbosch
en Johanna Geziena Josephina Schuijt uit Utrecht dit huis over aan Wander Lakenman, commissionair in
effecten en wethouder van Enkhuizen. Dit met het recht de steeg aan de zuidzijde van het pand aan de Torenstraat (heden Zuiderkerksteeg) te mogen gebruiken.
Beschrijving Westerstraat 31
Het ondiepe pand nummer 31 bestaat uit een begane grond en een verdieping met daarop een zolder. Het
zadeldak is aan de voor- en achterzijde afgeknot.
De lijstgevel aan de voorzijde vertoont motieven ontleend aan de Hollandse renaissance (afb. 5). Beneden zitten boven de deur rechts en de twee vensters links gebroken bogen, zoals die in de eerste helft van de
zeventiende eeuw voorkwamen in bijvoorbeeld Amsterdam (afb. 3, 4). Over de gevel lopen de voor die stijl
gebruikelijke horizontale banden, afgewisseld met metselwerk uit rode baksteen. De borstwering boven de
begane grond en onder de vensters van de verdieping, is aan de boven- en onderzijde afgezet met een kroonlijst. Beneden is de gevel vrijwel vlak, maar op de verdieping vertoont deze duidelijk reliëf. Aan beide uiteinden gaan hier lisenen op, die op consoles steunen, die onder de borstwering zijn aangebracht. Aan weerszijden van de middenas hoeken de borstwering en de kroonlijst wat minder zwaar om. Bovenin eindigt de
gevel met een geprononceerde, rijk versierde kroonlijst. De pilasters aan weerszijden van de dakkapel dragen
een fronton. Alle onderdelen van de gevel zijn rijk versierd, met de nadruk op de verdieping. In het vertrek
beneden, dat heden als winkel dient, vertoont het gipsplafond, net als de voorgevel, ornamenten in de stijl
van de Hollandse renaissance, hier gecombineerd met ornamenten uit de achttiende-eeuwse Lodewijkstijlen
(afb. 6). De achtergevel vertoont geen bijzondere afwerking en is wit geverfd (afb. 19).
1 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, 36-37.
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Afb. 7. De voorgevel van Westerstraat 33 in 2010.
Foto auteurs.

Afb. 8. De bestaande voorgevel (links) en de vergunde voorgevel (rechts) van Westerstraat 33 in 1929.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 9. Plattegrond van de bestaande toestand (links) en twee ontwerpen voor de inrichting van de vergrootte winkel van
Westerstraat 33 in 1929. Westfries Archief, Hoorn.

Westerstraat 33
Identificatie
Westerstraat 33, 1601AB Enkhuizen
Rijksmonument 15122
Beschrijving: Diep pand met zadeldak tegen 17e-eeuwse achtertopgevel. Voorgevel XVIIId met dakkapel.
Geschiedenis
Reynst Jans legateerde Westerstraat 33 in 1589 aan haar kleinzoon Gerrit Jacobszoon Croonenburg (afb. 7).2
In 1658 verkocht hij het huis, dat toen over een ‘vrije achteruit ende watergangh’ beschikte, aan Pieter Janszoon Compostel. Met de watergang moet de sloot zijn bedoeld die van de Melkmarkt door de Torenstraat
liep en die in 1607 werd overwelfd. Voordien was dat een ‘seer vuil water’.3
Tussen 1810 en 1823 verplaatste de familie Schuijt hun winkel in koffie, thee en tabakswaren van nummer 31 naar nummer 33. In 1823 erfde Willem Schuijt het huis van zijn vader, samen met het aangrenzende
pakhuis Westerstraat 31. Na het overlijden van Maria Margaretha Munnich, de echtgenote van Jacob Johannes Schuijt in 1849, bestond de voorraad in de winkel op nummer 33 en het pakhuis op nummer 31 uit vaste
fusten en thee, ongebrande en gebrande koffie, papier en touw, blauwsel en stijfsel, cichorei, hout, tabak,
sigaren, snuif en pijpen. In 1850 naam de zoon Jacob Johannes Schuijt de winkel en het ernaast staande
pakhuis Westerstraat 31 in 1850 over van zijn vader. Hij overleed op 17 februari 1872, enkele weken na zijn
oudste zoon. De lokale krant herdacht hem als een hartstochtelijk liefhebber van muziek. Zo was hij actief in
2 Messchaert-Heering 2001, 38-39.
3 G. Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen [...], Enkhuizen 1666, 205.
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Afb. 10. Plattegrond van de vergunde toestand van de winkel van Westerstraat 33 in 1956. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 11. Lengtedoorsnede van Westerstraat 33 uit 1970 met rechts de voorgevel. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 12, 13. Bouwtekening uit 1972 van de bestaande achtergevel (links) en de vergunde achtergevel (rechts) van
Westerstraat 33. Westfries Archief, Hoorn.

het plaatselijke concertwezen en bespeelde hij het orgel van de Westerkerk.4 De in 1873 opgestelde notariële
akte voor de verdeling van het bezit onder de familie, vermeldt Westerstraat 31 en 33 en het pakhuis in de
Zuiderkerksteeg, dat de huidige nummer 16 en het blokje 18-22 besloeg. In 1896 verkocht Johan Gustaaf
Adolf Schuijt het Westerstraat 33 aan de Vennootschap Lakenman en Wagtendonk. De heren J.W. Lakenman
en L. van Wagtendonk namen ook de handel in koffie en thee en aanverwante artikelen over. Een voormalige
werkneemster, W. de Vries, zette de winkel voort.5 Op een foto genomen op 30 november 1899 staat voor de
winkel een personeelslid met een bakfiets, waarmee hij vermoedelijk langs de deuren ging. Op de kar staat te
lezen: Wm Schuyt Jz Westerstraat over de Peperstraat Enkhuyzen’ en ‘Stoom Koffie Brandery en Theehandel
opgericht 1755’ (afb. 3). De Vries kocht het woon- en winkelhuis nummer 33 in het voorjaar van 1902 op een
veiling.6 Op 23 juni 1906 trad J.W. Lakenman uit de onderneming Schuijt. W. de Vries hield er in 1913 mee
op, maar de zaak bleef ook daarna nog enige tijd bestaan.7
In 1929 liet de Algemeene Coöperatie Verbruikers Producten Vereeniging “Samenwerking” het pand
verbouwen door een bouwkundige uit de Chasséstraat 90 in Amsterdam, A. Schaafsma.8 Het pand had tot
dan toe in de onderpui een deur in het midden met twee hoge vensters aan weerszijden (afb. 3, 8). Deze
maakte plaats voor een eigentijdse onderpui in de stijl van de Art Deco met de deur helemaal links, zodat er
ruimte stond voor een grote spiegelruit met daarachter een etalage (afb. 4, 8). Boven de etalage zat een verglaasde strook met de voor die tijd karakteristieke ruitjes in de vorm van liggende rechthoeken. Tot die tijd
nam de winkel slechts het voorste gedeelte van de begane grond in beslag (afb. 9). Achter de winkel voerde
een gang langs de oostelijke zijgevel naar achteren. Daaraan grensden van voor naar achteren een vertrek,
een bergplaats met kasten en aan de achtergevel opnieuw een vertrek. Het voorste vertrek werd bij de winkel
getrokken en de bergplaats heette voortaan magazijn. In de winkel tekende Schaafsma de nodige toonbanken, waaronder een voor vlees.
In de jaren dertig tot in 1963 huisde in Westerstraat 33 de winkel een coöperatieve verbruiksvereniging
West-Friesland. In 1938 kwam er in het pand een watercloset.9 In 1956 vond een kleine verbouwing aan de
winkel van de Coöperatie Purmerend plaats door J.H. Loots (afb. 10).10
4 Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad, 1872-02-22; p. 3.
5 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, 1898-03-25; p. 3.
6 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, 1902-05-18; p. 6
7 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, 1913-05-01; p. 3.
8 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2642, Westerstraat 33, 7-31929, Veranderen pand.
9 WA, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2643, Westerstraat 33, 14-10-1938, Maken WC.
10 WA, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2644, Westerstraat 33, 13-2-1956, veranderen winkel.
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Afb. 14. Plattegrond van
de begane grond van
Westerstraat 33 in 1972.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 15. Plattegrond
van de eerste verdieping van Westerstraat
33 in 1972.
Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 16. Plattegrond van
de tweede verdieping in
het achterste gedeelte van
Westerstraat 33 in 1972.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 17. Dwarsdoorsnede
van het achterste (links)
en het voorste (rechts) gedeelte van Westerstraat 33
uit 1972. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 18. Plattegrond uit
1974 van het achtererf van
Westerstraat 33 met de
vergunde corridor naar de
uitbreiding van de winkel
aan de Zuiderkerksteeg.
Westfries Archief, Hoorn.

In 1963 vestigde Cornelis Buisman met zijn NV Verenigde Zaadhandel zich in het pand. Deze verbouwde de winkel in 1970. Deze wordt in de vergunning aangeduid als een winkelpand met wintertuin (afb. 11,
13).11 De winkel strekte zich sindsdien uit tot aan de achtergevel van het pand. In 1970 trok de zaadhandel
Natura van Jos Buisman met een afdeling kleine huisdieren, die voorheen op nummer 29 huisde, in het pand.
In 1972 liet Buisman het pand verbouwen naar plannen van architectenbureau F. Dangermond, uitgevoerd
door de firma Ramkema & Dangermond.12 Hierbij kreeg de ruimte boven de winkel, die als kantoor diende,
weer een woonfunctie (afb. 13, 14, 15, 16). Deze zaak liet de winkel in 1974 uitbreiden door dezelfde architect en aannemer.13 Door de bouw van een corridor werd het lage magazijn achter op het erf verbonden met
de winkel, waardoor de winkel een aanzienlijke uitbreiding onderging (afb. 18). Deze bijzondere uitleg was
nodig, omdat het bestemmingsplan het verder verleggen van de rooilijn aan de achterzijde verbood.
Sinds 1979 biedt de winkel onderdak aan Orbit, een zaak in elektronica. In 1990 onderging de onderpui
uit 1929 een verbouwing, waardoor deze zijn bijzondere kwaliteit verloor en zijn huidige voorkomen kreeg
met als voorheen de deur in het midden (afb. 7).14
11 WA, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2645, Westerstraat 33, 21-8-1970, Veranderen winkel.
12 WA, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2646, Westerstraat 33, 25-10-1972, Veranderen pand.
13 WA, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2647, Westerstraat 33, 7-11-1974, Vergroten winkel.
14 WA, 1853_BD, Gemeentebestuur Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 1484, Westerstraat 33, 28-8-1990, Veranderen van
de voorgevel van het pand.
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Afb. 19. De herbouwde achtergevel van Westerstraat
33. Het dak boven de oude
kap in het achterste gedeelte van het huis is wat
doorgezakt. Het voorste
gedeelte van het dak, boven
de laatnegentiende-eeuwse
kap, is keurig recht.
Foto auteurs

Afb. 20. De laat negentiende-eeuwse gordingenkap
met dakbeschot boven
het voorste gedeelte van
Westerstraat 33.
Foto auteurs.

Afb. 21. De eerste balk
van voren van de balklaag
boven de begane grond in
het achterste gedeelte van
Westerstraat 33 met sporen
van een vroeger korbeel.
Foto auteurs.
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Afb. 22. De raveling in de
balklaag boven de begane
grond achter in Westerstraat
33. Foto auteurs.

Beschrijving Westerstraat 33
Voorgevel
Westerstraat 33 bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder (afb. 7). Boven de recent gewijzigde onderpui gaat een traditionele, laat negentiende-eeuwse voorgevel op van twee vensterassen in fijn metselwerk. De kroonlijst vertoont een rijke profilering en is omgehoekt boven de geornamenteerde consoles
op de uiteinden. Een foto uit het begin van de twintigste eeuw (afb. 3) toont dat de laat negentiende-eeuwse
onderpui bestond uit een deur met bovenlicht in het midden met aan weerszijden een hoog schuifvenster.
Deze onderpui maakte in 1929 plaats voor een pui in Art Deco met een grote spiegelruit. In 1990 ging deze
bijzondere onderpui verloren. De houten zijwanden van de dakkapel zijn bekleed met lood en voorzien van
trotseermerken.
Zijgevels en achtergevel
Het huis heeft aan weerszijden druipgangen en dus geen gemeenschappelijke muur met de buurpanden. De
zijmuren zijn daardoor gedeeltelijk zichtbaar. Dit muurwerk bestaat, anders dan de voorgevel, uit gele baksteen. De jongere voorgevel sluit met een blokvertanding aan op de zijmuren.
Recentelijk is de achtergevel van het huis, een tuitgevel met vlechtingen en enkele horizontale, uitgemetselde lijstjes, opnieuw opgetrokken met gebruik van oude baksteen (afb. 19). Daarbij diende, voor zover
valt na te gaan, de oorspronkelijke top als uitgangspunt (afb. 12, 13). Het is goed denkbaar dat de verdwenen
geveltop aan de achterzijde inderdaad uit de zeventiende eeuw stamde, zoals de redengevende beschrijving
vermeldt.
De winkel
Het huis bevat al sinds het begin van de negentiende eeuw een winkel. Tot 1929 besloeg deze winkel een
bescheiden oppervlakte. Met een breedte van 5,65 meter, strekte deze slechts enkele meters in de diepte uit
(afb. 9).
In 1929 kreeg de winkel voor het eerst een echte etalage met een grote spiegelruit (afb. 8). Door een
vertrek van het woongedeelte en een stuk van de lange gang op te offeren, kreeg de winkel een diepte van
9,20 meter (afb. 9). De bouwkundige Schaafsma tekende twee mogelijke indelingen voor de winkel. Langs de
westelijke zijwand, achter een lange toonbank, stond in beide gevallen een grote kastenwand. Achter in de
winkel voorzag hij een vleestoonbank en tegen de achterwand opnieuw kasten. Achter de voordeur links bevond zich een bescheiden portiek. Welke van de twee indelingen uiteindelijk tot stand kwam, valt niet meer
na te gaan.
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Afb. 23 De raveling op de de
verdieping van het achterste
gedeelte van Westerstraat
33, gezien in de richting van
de achtergevel. Foto auteurs.

Afb. 24. De balklaag op de
verdieping, in de huidige
gang, achterin Westerstraat
33, gezien in de richting van
de achtergevel. Foto auteurs.

Afb. 25. De accoladebogen
op de raveelbalk tussen de
twee kreupele balken op de
tweede verdieping van het
achterhuis van Westerstraat
33. Foto auteurs.
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Afb. 26. Het telmerk
VI in het achterhuis van
Westerstraat 33.
Foto auteurs.

In 1956 onderging de winkel een kleine verbouwing, waarvan het ontwerp nog resteert. Niet alleen de
plattegrond, maar ook de drie opstanden van de kruidenierswinkel staan op de bouwtekening voorgesteld
(afb. 10). De winkel kreeg toen mogelijk zijn verlaagde stucplafond. Tegen de westelijke zijmuur stond de
reeds bestaande hoge kastenwand met schepbakken. Voorin de winkel kwam een betegeld gedeelte voor de
vleeswaren. De toonbank had de vorm van een L met de lange kant in de lengterichting van de winkel.
Achterin kreeg de bestaande kastenwand een nieuwe bestemming als koffiehoek. Opzij van de kast kwam
de koffiemolen. Tussen de twee kastenwanden zorgde een nieuwe hoekkast voor meer kastruimte. Tegen de
oostelijke zijmuur stond een losse kast voor de rookartikelen en hingen tegen de muur een aantal planken en
rekken.
In 1970 strekte de winkel zich uit over de volle lengte van het pand. Op de verdiepingen bevond zich
in die tijd een kantoor. In 1972 onderging de winkel een kleine uitbreiding door de bouw van een uitbouw
aan de achterzijde (afb. 13, 14). De ruimte boven de winkel kreeg opnieuw een woonfunctie, die sindsdien
behouden bleef (afb. 15, 16). De oude, betrekkelijk kleine panden aan de Westerstraat, het belangrijkste winkelgebied van Enkhuizen, beantwoorden vanaf de jaren zeventig steeds minder goed aan de vraag van winkeliers naar een steeds groter winkeloppervlakte. Steeds meer achtererven raakten daardoor bebouwd met extra winkelruimte. De corridor die in 1974 tot stand kwam en naar een winkelruimte op het achtererf leidde,
maakte plaats voor een ruime uitbouw die helemaal doorliep tot aan de achterzijde van het erf.
Voor- en achterhuis
In Enkhuizen zijn aan de Westerstraat een aantal zeventiende-eeuwse panden aangetroffen, waarvan de
doorlopende beuk achter en voor verschillende verdiepingshoogten vertoont. De westelijke beuk van het uit
twee panden samengestelde Westerstraat 114 vormt daarvan een voorbeeld.15 In Westerstraat 37 vertonen de
verdiepingen in het voorste en achterste gedeelte eveneens verschillende hoogten, terwijl ze aan de buitenzijde toch een doorlopend geheel vormen.16 Bij Westerstraat 33 doet zich hetzelfde verschijnsel voor (afb. 11).
In het voorste gedeelte van het huis valt beneden niets meer van de oude constructie af te lezen door het
verlaagde plafond en andere moderne interieurafwerking. De tekeningen uit de jaren zeventig tonen van het
pand twee dwarsdoorsneden (afb. 17). Die van het voorste gedeelte toont een hoge begane grond met boven
het verlaagde plafond een gebint met zwanenhalskorbelen. Daarboven bevindt zich een lage verdieping en
een zolder onder een gordingenkap, die vrijwel zeker tegelijk met de voorgevel tot stand kwam (afb. 20).
Achter bestaat het huis uit een lage plattegrond, met daarboven een verdieping met gebinten met opnieuw zwanehalskorbelen (afb. 17). Moderne interieurafwerking ontneemt het zicht op het onderste gedeelte
15 Gerrit Vermeer, Bouwhistorische beschrijving Westerstraat 114, Enkhuizen, Oud Enkhuizen: Enkhuizen 2016.
16 Gerrit Vermeer, Bouwhistorische beschrijving Westerstraat 37, Enkhuizen, Oud Enkhuizen: Enkhuizen 2016.
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Afb. 27. Het telmerk oooo
(4) in het achterhuis van
Westerstraat 33.
Foto auteurs.

Afb. 28. De vliering van
het achterste gedeelte van
Westerstraat 33.
Foto auteurs.
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van de kap in het achterste gedeelte van het huis. De kap van het voorste en achterste gedeelte vormen ondanks de verschillende opbouw van het pand een doorlopend geheel. Buiten vormt het voorste gedeelte van
het pannendak met de negentiende-eeuwse kap een strak vlak, terwijl het achterste gedeelte van de dakvlakken licht is doorgezakt.
Het achterhuis
In het achterste gedeelte van het huis, waarvan de begane grond wat lager is, bevindt zich beneden een eiken
balklaag, waarvan zes balken zichtbaar zijn (afb. 11). De balken vertonen bewerkingssporen met een bolschaaf. In de eerste balk van voren (afb. 21) duidt een rechthoekig gat en een ronde opening voor een houten
toognagel op de vroegere aanwezigheid van een korbeel. Het gat van de pen-en-gatverbinding is gedeeltelijk
dichtgestopt. In de eerste zichtbare balk van voren zitten over de lengte tevens schuine inkassingen op ongeveer 48 à 50 centimeter uit elkaar . Dit wijst er op dat deze balk eerder als worm in een kapconstructie toepassing vond. De inkepingen dienden oorspronkelijk voor de sporen. Van de andere balken zijn de gaten van
de pen-en-gatverbinding in de meeste gevallen afgedekt. Tussen de tweede en de vierde balk van voren zit
aan de westzijde een raveelbalk (afb. 22), waarop de kreupele balk aansluit. Hier bevond zich oorspronkelijk
een haard. In de vijfde balk is weerszijden de smeedijzeren veer zichtbaar van een muuranker.
Op de verdieping resteren achter in het huis nog acht gebinten. Die aan de westzijde van het huis bevinden zich in de huidige woonkamer van de huidige woning (afb. 23), die aan de oostzijde in een gang
(afb. 24). Gerekend vanaf de achtergevel maken de eerste, tweede en de derde balk in de huiskamer deel uit
van een nog compleet gebint, dat bestaat uit een muurstijl, een sleutelstuk, een zwanenhalskorbeel en een
dekbalk. Aan weerszijden van twee kreupele balken vertoont de raveelbalk tussen het vierde en het zevende
gebint telkens twee accoladebogen (afb. 23, 25). In totaal bevat de raveelbalk zes accoladebogen. Een gesneden plantje met drie bladeren siert elk van de zes verdiepte velden. Oorspronkelijk moet deze raveelbalk
veel dichter tegen de muur gezeten hebben. Mogelijk kreeg de raveling, die oorspronkelijk diende voor een
haard, op enig moment een grotere omvang. Tussen de korbelen en de muurstijlen bevindt zich in de meeste
gevallen slechts een kleine driehoekige opening, waarin telmerken zitten. Pen-en-gat verbinden de korbelen
met de sleutelstukken en de dekbalken. De sleutelstukken vertonen een gesneden roosje opzij en aan klassiek
profiel met twee kwartkralen afgewisseld met twee keer twee rechte hoeken.
In de gang bevinden zich nog zes muurstijlen met sleutelstukken, zwanenhalskorbelen. In de driehoekige opening van het korbeel zijn de telmerken te zien. Van achteren naar voren zijn dit een III, een uitgesneden rondje, drie rondjes, twee rondjes, een VI (afb. 26), en vier rondjes (afb. 27). Van een aantal sleutelstukken zijn de profielen afgezaagd geweest, maar later weer aangeheeld. De zevende en de achtste balk liggen
niet op een muurstijl. Ze hebben ook geen korbeel en het sleutelstuk vertoont geen decoraties. Veren duiden
erop dat de balken hier met een anker aan het muurwerk zijn verbonden.
In de kap zijn geen A-spanten toegepast maar traditionele jukken bestaande uit krommers of schuine
stijlen en een dekbalk. Dit is te zien op de vliering boven de dekbalken, waar uitsluitend sparren zijn te zien
(afb. 28). Donkere strepen op de sparren duiden er op dat de panlatten oorspronkelijk vast zaten met geteerde touwtjes, zoals in Enkhuizen nog tot in de twintigste eeuw gebruikelijk was. Tegenwoordig dragen de
sparren een dakbeschot van platen. In de vliering loopt aan weerszijden langs de sparren een wat zwaarder
stammetje in de lengterichting.
Het achterste gedeelte van het huis in de Westerstraat moet diverse ingrijpende verbouwingen hebben
ondergaan, maar in de kern stamt het nog uit omstreeks 1600.
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Afb. 29. Het koetshuis
Zuiderkerkstraat 16, gezien
naar het westen.
Foto auteurs.

Afb. 30. Een van de balken,
ingekast in de zuidelijke
topgevel van het vroegere
koetshuis. Foto auteurs.

Afb. 31. De oude onderdelen van de kap tussen
recent aangebrachte
balken voor een vliering,
gezien naar het noorden
(in de richting van de
Westerstraat). Foto auteurs.
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Zuiderkerkstraat 16
Identificatie
Zuiderkerksteeg 16, 1601HJ Enkhuizen
Rijksmonument 15264
Beschrijving: Tot pakhuis gedegradeerd pandje onder zadeldak tussen topgevels.
Geschiedenis
Aan het perceel van Westerstraat 31 grenst aan de kant van de Zuiderkerk een klein pakhuisje, het huidige
Zuiderkerksteeg 16, dat op de kadastrale minuut uit 1832 nog een kadastraal geheel vormde met het huidige
Zuiderkerksteeg 18-22. Tot op heden hoort dit vroegere koetshuis bij Westerstraat 33. Het koetshuis diende
waarschijnlijk ook als stalling voor de bakfiets van de firma Schuijt, die in 1899 werd gefotografeerd (afb. 3).
Beschrijving Zuiderkerksteeg 16
De kopgevels van het bescheiden pakhuisje staan naar het noorden en het zuiden en de zijgevel met de ingangspoort naar het oosten, gericht op de as van de Zuiderkerksteeg, die hier juist trapsgewijs en zonder
duidelijke rooilijn afbuigt naar het zuiden, om de Zuiderkerk heen. De steense kopgevels zijn opgetrokken
uit gele baksteen in kruisverband (afb. 29). Onder de geveltop bevindt zich een zone met rode baksteen, ook
in kruisverband. De halfsteense geveltoppen daarboven opgetrokken uit gele baksteen. Recentelijk moet aan
deze gevel het nodige zijn gewijzigd, want op een foto uit de jaren vijftig beschikte de zolder aan deze zijde
nog over ruime zolderdeuren met daarboven een hijsbalk (afb. 34). De oostelijke zijgevel met de poort aan
de Zuiderkerkstraat van rode baksteen in kruisverband is met blokvertandingen aan de zijgevels verbonden.
De voorgevel vertoont aan weerszijden van de hoge, met hout omlijste poort met een zware houten latei, bovenin de gevel, een rondvenster, afgezet met een rollaag.
In het recentelijk tot woning verbouwde pakhuis zitten de eventueel nog aanwezige muurstijlen achter
een dunne voorzetwand. Van de balklaag resteren acht balken, die tussen de kopgevels zitten ingeklemd. Zo
kon in de zijgevel makkelijker een grote poort uitgespaard worden. In de balken zitten nog de rechthoekige
gaten, waarin de verdwenen korbelen waren ingepend (afb. 30). Sommige balken bevatten nog de toognagels
van deze vroegere verbinding. Op elk van de eikenhouten balken is aan weerszijden het uiteinde van een veer
zichtbaar, die corresponderen met smalle schieters tegen de topgevels.
De kapconstructie van het zadeldak staat dwars op de balkenlaag eronder. De kap is samengesteld uit
slechts gedeeltelijk gekantvlakte sparren (afb. 31). Door de recentelijk aangebrachte betimmering is niet te
zien of de kap uit A-spanten bestaat, of uit jukken met dekbalken. Tussen de schuine stijlen bevindt zich een
recente balklaag ter ondersteuning van de recentelijk aangebrachte vliering.
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Afb. 32. De voorgevel van
Zuiderkerksteeg 18-22.
Foto auteurs.

ò
Afb. 33. De plattegrond van Egmond-Morriën uit 1874.
Zuiderkerksteeg 18-22 is aangegeven met een rode pijl.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 33. Zuiderkerksteeg
18-22 in de jaren vijftig.
Foto H. Bedijs. Archief Oud
Enkhuizen.
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Afb. 35. De plattegrond van
de bestaande toestand van
Zuiderkerksteeg 18-22 in
de jaren vijftig.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 36. De plattegrond van
de vergunde toestand van
Zuiderkerksteeg 18-22 in
de jaren vijftig.
Westfries Archief, Hoorn.

Zuiderkerksteeg 18-22
Identificatie
Zuiderkerksteeg 20-22 1601HJ, Enkhuizen
Rijksmonument 15266 (nr. 20), 15267 (nr. 22)
Beschrijving: Eenvoudige woning onder zadeldak met toppilaster ter halverwege. Goede detaillering van
vensters en opmerkelijke ligging aan de voet van de Zuidertoren.
Situering
Op de zeventiende-eeuwse kaarten is de bebouwing om het kerkhof van de Zuiderkerk niet duidelijk weergegeven, maar het lijkt om een aaneengeschakelde, maar onregelmatige bebouwing te gaan met koetshuizen,
pakhuizen en werkplaatsen van de ondernemers aan de Westerstraat.
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Afb. 37. De plattegrond van
de bestaande toestand van
Zuiderkerksteeg 18-22 in
1973.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 38, 39. De linker en rechter zijgevel van Zuiderkerksteeg 18-22 in 1973. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 40. De b estaande
achtergevel van
Zuiderkerksteeg 18-22
in 1973.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 41. De plattegrond van
de vergunde toestand van
Zuiderkerksteeg 18-22 in
1973.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 41. De plattegrond
van de vergunde toestand
van de zolder van
Zuiderkerksteeg 18-22 in
1973.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 43. De v ergunde
achtergevel van
Zuiderkerksteeg 18-22
in 1973.
Westfries Archief, Hoorn.

Geschiedenis
In 1832 stond op de plek van de huidige Zuiderkerksteeg 18-22 een pakhuis van de firma Wm. Schuyt Jzn.
Het onbebouwde perceel aan de zuidzijde, met nummer 175 op de kaart van sectie F, dat nu ruimte biedt
aan de voortuin van dit woonblok, bood toen plaats aan de werf van de metselaar Hendrik Poen. In 1874
beschikte de zijgevel aan zuidzijde over een kleine aanbouw in het midden (afb. 33).
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Afb. 44. De linker hoek van de voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 45. De rechter hoek van de voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 46. De oostelijke kopgevel. Foto auteurs.

Afb. 47. Detail oostelijke kopgevel. Foto auteurs.
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Afb. 48. De westelijke kopgevel. Foto auteurs.

Afb. 49. De westelijke kopgevel. Foto auteurs.

In 1902 was het pakhuis reeds verbouwd tot een blok met drie kleine werkliedenwoningen, zoals ondubbelzinnig is weergegeven op de stadsplattegrond uit dat jaar. De vroegere bouwwerf aan de zuidzijde
was toen al bij de panden getrokken en vermoedelijk omgeven door het smeedijzeren hekwerk, dat er tot op
heden staat.17
Vermoedelijk in de jaren vijftig kregen de drie huisjes de beschikking over een inpandig watercloset. Uit
een ongedateerde tekening van de bestaande toestand blijkt elk huisje voordien al te beschikken over een
watercloset op het achtererf (afb. 35).18 De huisjes hadden in die tijd aan de voorzijde een kamer en achter de
voordeur een kleine hal. Achter de hal bevond zich een bedstede en daarachter een kast. Achter bevond zich
een keuken met kasten. De indeling beneden kwam precies overeen met die van de werkliedenhuisjes Westerstraat 2-12.19 In de jaren vijftig maakte de bedsteden in de twee westelijke huisjes plaats voor het inpandige
watercloset. In het oostelijke huisje kwam het watercloset in de vroegere keuken. Tussen de verkleinde keuken en het toiletkwam een kleine entree (afb. 36). De bedstee in het oostelijke huisje bleef gehandhaafd.
In 1973 onderging het huisje een verbouwing, waarbij de drie kleine huisjes werden samengevoegd tot
een enkel woonhuis naar een ontwerp van architectenbureau F. Dangermond uit Enkhuizen (afb. 41, 42).20
17 WA, 1853, Gemeentebestuur Enkhuizen 1980–1995, 710 Stukken betreffende het eigendom en beheer van het smeedijzeren hek
voor de percelen Zuiderkerksteeg 18-22, 1983-1984.
18 WA, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 6103 Enkhuizen, Zuiderkerkstraat 18, 20, 22; Veranderen
3 woningen, 22-2-1973.
19 G. Vermeer & K. Koeman, Bouwhistorische beschrijving Westerstraat 8, Enkhuizen, Oud Enkhuizen: Enkhuizen 2018, p. 2.
20 WA, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 6103, Enkhuizen, Zuiderkerkstraat 18, 20, 22; Verande23

Afb. 50. De balklaag
met hoekprofielen in
Zuiderkerksteeg 18-22.
Foto auteurs.

Afb. 51. De bedstee in het oostelijke huisje van
Zuiderkerksteeg 18-22. Foto auteurs.
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Afb. 52. Juk van de kapconstructie in
Zuiderkerksteeg 1
 8-22. Foto auteurs.

Afb. 53. Juk van de
kapconstructie in
Zuiderkerksteeg 18-22.
Foto auteurs.

Afb. 54. Blokkeel van de
kapconstructie in
Zuiderkerksteeg 18-22.
Foto auteurs.

Aan de voorzijde bleven de drie voordeuren gehandhaafd. Aan de achterzijde maakte de meest oostelijke
achterdeur plaats voor een extra venster (afb. 40, 43). Inwendig ging de oorspronkelijke indeling geheel verloren met uitzondering van de vroegere bedstee van het oostelijke huisje (afb. 51). Bij deze verbouwing kwamen tegels tevoorschijn, waarvan de oudste uit het tweede kwart van de zeventiende eeuw dateren (afb. 55,
56).
Beschrijving Zuiderkerksteeg 18-22
De oudste onderdelen van het huis vormen de beide kopgevels met tuitgevel. Deze zijn opgetrokken uit
oranje baksteen in kruisverband. Dit muurwerk zou nog uit de eerste helft van de zeventiende eeuw kunnen dateren. De oostelijke, naar de Zuiderkerksteeg gerichte gevel bezit halverwege de toplijn een tussentrap
en daarboven en daaronder beitels (afb. 39, 46, 47). Zowel de beitels als de tussentrap kunnen tot stand zijn
gekomen bij een verbouwing of een renovatie. De toppilaster op een gemetselde console lijkt hier vanouds
gezeten te hebben. De tussentrap en de toppilaster bleven achterwege aan de westgevel, die grenst aan een
smalle gang, die waarschijnlijk bij Westerstraat 33 hoorde. Vermoedelijk is dit de reeds in 1589 genoemde
‘vrije achteruit’ (afb. 38, 48, 49). Beide kopgevels tonen sporen van dichtgezette vensters en deuren.
De voorgevel kreeg bij de verbouwing tot werkliedenhuisje een geheel nieuwe voorgevel, die werd ingeren 3 woningen, 22-2-1973.
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Afb. 55. Tegels aangetroffen
in Zuiderkerksteeg 1
 8-22.
Foto auteurs.

Afb. 55. Tegels aangetroffen
in Zuiderkerksteeg 1
 8-22.
Foto auteurs.
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kast in de kopgevels (afb. 44, 45). De balklaag, drie balken per huisje, ligt tussen de voor- en de achtergevel,
steeds drie per huisje (afb. 50).
De grenen kap bestaat uit jukken, samengesteld uit schuine stijlen, een korbeel en een dekbalk, die zich
voortzet voorbij de schuine stijl, waardoor deze rechtstreeks een spoor kan ondersteunen (afb. 52, 53). Dergelijke dekbalken vonden vaker toepassing in de late negentiende eeuw, bijvoorbeeld in de vroegere loods
van de Marine op Wierdijk 31. De kap staat op een lage borstwering. De schuine stijlen zijn met een blokkeel
met deze borstwering verbonden (afb. 54). Het pand kreeg ongetwijfeld deze nieuwe kap bij de verbouwing
tot woonhuizen.
Conclusies
In de negentiende eeuw boden Westerstraat 31 en 33 en Zuiderkerksteeg 16 en 18-22 onderdak aan de handelsfirma in koffie, thee en tabak van de firma Schuijt. Dit verklaart hoe het erf achter nummer 31 deels bij
nummer 33 getrokken is. Van nummer 31 resteert nog slechts een voorhuis uit het einde van de negentiende
eeuw met een voorgevel in eclectische stijl.
Westerstraat 33 kreeg eerder in de negentiende of misschien zelfs in de late achttiende eeuw een nieuwe
voorgevel en een nieuw kap op het voorste gedeelte van het huis. De kern van het pand stamt echter uit
omstreeks 1600. Als meer panden in Enkhuizen uit die tijd hebben de bouwlagen in het voorste en achterste gedeelte van het huis een verschillende hoogte, maar beschikken ze wel over een doorlopend zadeldak.
De gebinten met zwanenhalskapitelen in het voorste gedeelte van het huis staan uitsluitend aangegeven op
bouwtekeningen uit de jaren zeventig. De gebinten op de eerste verdieping van het achterste gedeelte van het
huis beschikken nog over hun zwanenhalskapitelen en gesneden sleutelstukken.
Het koetshuis Zuiderkerksteeg 16 onderging meerdere verbouwingen, maar stamt in de kern vermoedelijk uit de achttiende eeuw. De kopgevels van Zuiderkerksteeg 18-22 vertonen nog kenmerken van metselwerk uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. De voorgevel, de achtergevel en de kap kwamen tot stand bij
de verbouwing tot werkliedenhuisjes aan het einde van de negentiende eeuw. Uit die tijd resteert ook nog de
bedstee van het oostelijke huisje.
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