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Objecten
Adres: Vijzelstraat 69 te Enkhuizen
Rijksmonument nr. 15105
Kadastraal nummer: E 2239

Adres: Vijzelstraat 71 te Enkhuizen
Rijksmonument nr. 15105
Kadastraal nummer: E 2240

Situatie en voorgevels
Op de met de hand getekende minuut-
kaart van Enkhuizen uit de periode 
1811-1832 (afb. 1) staan Vijzelstraat 69 
en 71 weergegeven als één kavel, name-
lijk als nummer 688. Daarbij is het per-
ceel van nummer 69 bebouwd en dat 
van 71 onbebouwd. Nummer 71 is dan 
kennelijk gesloopt. Het huidige pand op 
die voordien lege plaats heeft een uit-
bouw op het vroegere binnenplaatsje 
van nummer 69. Deze situatie bestond 
al in 1940 volgens een tekening van de 
bestaande situatie uit dat jaar.1 In de tijd 
dat beide percelen in een hand waren, 
kon die overschrijding van de vroegere 
perceelgrens gemakkelijk plaatsvinden.

De oudste afbeelding van de voor-
gevel van beide panden betreft een op-
metingstekening uit 1944 (afb. 2). Op 
deze tekening hebben nummer 69 en 
nummer 71 een vrijwel gelijke geveltop, 
een tuitgevel met toppilaster en op on-
geveer halve hoogte een tussentrap. De 
vrijwel even hoge panden bestaan uit een begane grond en een zolder, maar nummer 69 is wel wat breder 
dan nummer 71. Strikt genomen is er daarom geen sprake van een tweeling, maar deze indruk werd door de 
vrijwel gelijke geveltoppen zeker gewekt.

In de monumentenbeschrijving van Herma van der Berg uit 1955 staat Vijzelstraat 69 vermeld als een 
van een rijtje van drie (nrs. 69-73) eenvoudige pandjes met een toppilaster en een gepleisterde gevel uit de 
eerste helft van de zeventiende eeuw.2 Op de oudste bekende foto uit 1962 beschikt noch nummer 69, noch 
nummer 71 over een pleisterlaag (afb. 3). Van beide panden is de halfsteense geveltop gelijk aan die op de 
tekening uit 1944 met beide ook hetzelfde zoldervenster. Beide geveltoppen zijn opgetrokken uit dezelfde 
moderne baksteen. Ze zijn blijkbaar tegelijk opgemetseld. Alleen van nummer 69 bevat de onderpui nog 
metselwerk uit de eerste helft van de zeventiende eeuw (zie afb. 5).

Uit de twintigste eeuw zijn geen bouwvergunningen bekend. Van nummer 69 dat uit een voorhuis en 
een smaller achterhuis bestaat, bleek bij recente waarneming de zeventiende-eeuwse constructie nog aan-
wezig, zij het in een ruïneuze staat. Een aantal jaren geleden moest de geveltop aan de voorzijde verwijderd 
worden wegens bouwvalligheid. De geveltop van het lagere achterhuis is eveneens verdwenen.

1 Westfries Archief te Hoorn, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 3912.
2 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.

Afb. 1. De minuutkaart uit 1823. Vijzelstraat 69 staat aangegeven met 
een pijl. Onder dat pand bevindt zich een leeg kavel, dat volgens de kaart 
en de toelichting van dezelfde eigenaar was.
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Afb. 2. De voorgevel van Vijzelstraat 67-73, getekend in 1944 in opdracht van de Duitse bezetter.

Afb. 3 In het midden nummer 69 en rechts 
daarvan nummer 71. Foto G.J. Dukker, 
1962, Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
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Het casco van nummer 71 gaat momenteel schuil achter naoorlogse interieurafwerking, zoals zacht-
board. Op basis van de waarnemingen kon daarom niets naders worden gezegd over de bouwtijd van de 
woning. Op basis van de minuutkaart lijkt het immers aannemelijk dat het pand pas na 1832 is opgetrokken 
en dus niet uit de zeventiende eeuw dateert. Op 14 september 1940 kreeg de toenmalige eigenaar vergunning 
de woning aan te sluiten op de riolering en om dakkapellen aan te brengen aan de zijde van nummer 69.3 Een 
nieuwe eigenaar kreeg op 10 maart 1942 vergunning de keuken uit te breiden.4 Op 7 juli 1969 kreeg eigenaar 
W. de Wit vergunning de woning te voorzien van een douche.5 In die tijd diende nummer 69 al als schuur.

Het voorhuis van nummer 69: beneden
De zijmuren van het voorhuis zijn gemetseld in een gele baksteen. Als vaker in Enkhuizen zijn ze halfsteens. 
Normaal worden de houten muurstijlen in een zeventiende-eeuws huis een halve steen diep het muurwerk 
ingelaten. Dit voorkomt schranken van de muurstijlen in de lengterichting van het huis. Met een halfsteens 
muur is deze oplossing niet mogelijk. Daarom zijn aan weerszijden van de muurstijlen bakstenen dammetjes 
gemetseld (afb. 7).

Een eventueel strijkgebint tegen de achterzijde van de voorgevel is niet meer aanwezig. Het eerste vrij-
staande bint ontbreekt eveneens, maar er zijn nog wel duidelijke sporen in het metselwerk die wijzen op de 
vroegere aanwezigheid er van (afb. 6). Daarna volgen twee vrijstaande gebinten en een strijkbalk tegen de 
achtergevel van het voorhuis. Tussen de gebinten bevindt zich telkens een lichtere balk die is opgehangen aan 
de kap. Zo konden de gebinten verder uit elkaar worden geplaatst zonder dat de vloerdelen tussen de gebin-
ten al te gemakkelijk zou doorbuigen (afb. 8).

3 Westfries Archief te Hoorn, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 3912.
4 Idem, nummer 3913.
5 Idem, nummer 3914.

Afb. 4. De voorgevel van Vijzelstraat 69 en 71 in 2013.
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Aan de kant van nummer 67 zijn ze de eiken gebinten 
nog compleet, aan de andere kant van het huis ontbreken 
de korbelen en de sleutelstukken (afb. 8). De korbelen la-
ten tussen de muurstijl en het sleutelstuk slechts een geringe 
driehoekige opening, zoals kenmerkend is voor het einde 
van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw (afb. 
7). Het klassieke profiel van de sleutelstukken wijst er op dat 
de gebinten niet voor omstreeks 1600 tot stand kwamen en 
vermoedelijk niet al te lang daarna.

Het voorhuis van nummer 69: de kap
De kap telt vijf A-spanten, waarvan de voorste en achterste 
tegen de kopgevel zijn geplaatst (afb. 9 en 10). De voorste 
drie spanten bestaan uit ronde stammetjes van naaldhout, 
waaraan hier en daar nog schors zit. De jukken bestaan uit 
schuingeplaatste spantbenen, een tussenbalk (het dwars-

streepje van de A) en een korbeel aan weerszijde, die halfhouts met de tussenbalk en het spantbeen is ver-
bonden. Het een na achterste juk bestaat uit gezaagde grenen balken. Het korbeel zit met een halfhoutse 
zwaluwstaart verbonden aan de tussenbalk. Het strijkgebint tegen de achtergevel kon niet worden waar-
genomen. De brede, uit grenen gezaagde wormbalken, liggen over de jukken en dragen de sporen, die be-

Afb. 6. Het voorste gedeelte van het voorhuis aan de zijde van nummer 71. In het midden een dichtgezette sleuf dat de 
plaats van het vroegere gebint aangeeft.

Afb. 5 De rechter penant van de onderpui van nummer 69, opgtrok-
ken uit baksteen zoals die gebruikelijk waren in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw. Hier en daar is nog de specie te zien van 
schelpkalk.
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Afb. 7. Een van de gebinten in het voorhuis. Aan 
weerszijden van de muurstijl een muurdammetje. 
Het betreft het achterste gebint aan de kant van 
nummer 67.

staan uit dunne stammetjes van naaldhout 
(ook wel sparren genoemd) aan de voorzijde 
van het huis en gezaagde grenen balken aan 
de achterzijde. De sparren zijn het oudst en 
mogelijk nog oorspronkelijk. Er is later geen 
dakbeschot aangebracht, zodat de onderzijde 
van de Hollandse dakpannen nog steeds in 
het zicht is.

Het achterhuis van nummer 69 beneden
In het smallere achterhuis staan twee strijkge-
binten (tegen de muren geplaatste gebinten) 
en twee vrijstaande gebinten (afb. 11 en 12). 
Tussen de twee vrijstaande gebinten zit aan 
de zijde van nummer 67 een raveelbalk van 
een vroegere haard, met daarop twee gesne-
den accoladebogen, zoals in de zestiende en 
eerste helft van de zeventiende eeuw gebrui-

Afb. 8 Twee gebintbalken aan de kant van num-
mer 71 met daartussen een lichtere balk. Aan 
deze zijde zijn de gebinten niet meer compleet.
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Afb. 9. en 10. De kap van het voorhuis gezien naar de straat. met de houten noodgevel.
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Afb. 11 en 12. Links het gebint links van de raveling met zwanehalskorbeel. Rechts hetzelfde gebint aan de kant van 
nummer 67.

Afb. 13. De gesneden raveelbalk aan de kant van nummer 67 met de twee accoladebogen. In het midden de lichtere 
kreupele balk.
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Afb. 14. De kap van het achterhuis met de ingestorte geveltop achter.

kelijk in Enkhuizen (afb. 13). De eiken gebinten bestaan uit muurstijlen aan weerszijden, een dekbalk, sleu-
telstukken en korbelen. Evenals in het voorhuis zijn de zijgevels halfsteens, zodat aan weerszijden van de 
muurstijlen een lichte muurdam is gemetseld. Het sleutelstuk heeft een klassiek profiel. Het korbeel laat net 
als in het voorhuis een kleine driehoek tussen muurstijl en sleutelstuk open. Het betreft zogenoemde zwa-
nenhalskorbelen, genoemd naar het sierlijke in- en uitzwenken van de voorzijde. Deze vorm komt voor in de 
late zestiende en de vroege zeventiende eeuw. Tussen de twee gebinten aan weerszijden van de raveelbalk zit 
een kreupele balk, die aanzienlijk lichter is dan de dekbalken van de gebinten. Tussen de andere gebinten zit 
ook steeds een lichtere balk, die aan de kap is opgehangen.

Het achterhuis van nummer 69: de kap
Net al in het voorhuis bestaan de vier aanwezige A-spanten voor een groot deel uit stammetjes, afgewisseld 
met gezaagd grenen (afb. 14). Hier en daar zit er op de stammetjes nog schors. De worm, ook stammetjes, 
legen aan weerszijden van de tussenbalk van het A-spant. Als sporen dienen gezaagde grenen balken. Hier-
over liggen de panlatten.  Het spanten staan op een muurplaat die op een vrij hoge borstwering ligt. Een 
bijzonderheid van deze kap zijn de kreupele stijlen onder de spanten. Deze staan op een balk die langs de 
muur loopt en op de gebinten op de begane grond ligt. Ze eindigen tegen het spant aan de onderzijde van het 
korbeel. Door blokkelen zijn deze kreupele stijlen met de bovenzijde van de borstwering verbonden.

Conclusie
Van de voorgevel van nummer 69 resteert weinig meer, maar de gebinten en de kap van zowel het voor- als 
het achterhuis vertegenwoordigen een hoge bouwhistorische waarde die zoveel mogelijk bewaard dient te 
blijven. Vermoedelijk heeft het pand oorspronkelijk geen tweeling gevormd met nummer 71, maar met hun 
tuitgeveltje met tussentrap vormden beide panden wel lang een beeldbepalend element in de straat en zijn zo 
zelfs aangewezen als rijksmonument. Het zou mooi zijn als de nieuwe gevel van nummer 69 weer dezelfde 
omtrek zou krijgen als voorheen.
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