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Afb. 1. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832. De rode pijl geeft de locatie aan van het huidige Westerstraat 58.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Identificatie
Westerstraat 58, 1601AL Enkhuizen
Rijksmonument 15185
Beschrijving: Pand onder oude kap tegen achtertopgevel
Situering
Het pand nummer 58 staat op een middeleeuws gedeelte van de Westerstraat, de oorspronkelijke hoofdas
en vermoedelijke ontginningsbasis van de Streek. Het perceel strekt zich uit aan de noordzijde van de straat.
In het gedeelte tussen de Van Bleijswijkstraat (oorspronkelijk een gracht, de Brugjes genoemd) en de Peperstraat staan op de minuutkaart van 1832 een groot aantal ‘steigers’ weergegeven. Dit zijn smalle stegen die
tussen de huizen door naar de in de twintigste eeuw gedempte Karnemelksluis leiden, die ongeveer parallel
loopt met de Westerstraat. Het westelijke buurpand van Westerstraat 58, nummer 60, grenst met de zijgevel
aan het Roopaardsteiger, vroeger Annemoersteiger geheten. Nummer 58 grensde in 1832 met een L-vormige
uitloper achter op het erf aan deze steeg (afb. 1). Heden staat er aan de steeg een tamelijk recent opgetrokken
berghok dat bij nummer 58 behoort. Het perceel Westerstraat 56 liep, zo toont de kadastrale minuut, vanouds met een L-vormige om dat van nummer 58 heen.
Geschiedenis
Tot aan 1686 woonde in het huidige Westerstraat 58 Claas Simonszoon, die achter het huis beschikte over
een ‘vrij gorthuis’ met gortmolen, een sifterie [inrichting om te zeven] en een paardenstal aan de Annemoersteiger.1 Het gorthuis met toebehoren verkocht hij in 1679. Op 68-jarige leeftijd deed hij ook afstand van het
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, 289-290.
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Afb. 2. Links de bestaande toestand tot 1933. Rechts de vergunde toestand. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 3. Links de plattegrond van de bestaande toestand in 1933, rechts de in 1933 vergunde toestand.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 4. De onderpui op 30
november 1937. Foto Trien
Bakker van Foto Modern.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 5. Opmetingstekening
uit 1944. Noordhollands
Archief, Haarlem.

huis met winkel, inclusief de ‘winkelplaten’, de laden, dozen en toonbanken en nog een klein huisje op het
achtererf en zijn paardenstal aan de Annenmoerstraat (Roopaardsteeg).
In 1832 ten tijde van de eerste kadastrale minuut, was nummer 58 in bezit van de architect Pieter Schokker. Hij had het in 1815 gekocht van het gemeenteraadslid Hendrik Rijzen Engelsman, die het vijftig jaar in
eigendom had. Pieter Schokker verkocht het huis in 1856. Nadien is het huis vaak in bezit van kooplieden,
maar het is niet bekend of die er een winkel dreven. Tot 1933 beschikte het pand nog niet over een etalage,
maar bevatte de onderpui een smalle voordeur links en twee hoge en brede schuifvensters rechts daarvan.
Een dergelijke onderpui kon in die tijd zeker nog voor een traditionele winkelnering dienen. Het huis vertoonde een traditionele lijstgevel met twee kleine vensters op de verdieping. Het met pannen gedekt dakschild aan de voorzijde moet in de plaats van een geveltop zijn gekomen (afb. 2).
Winkel met diepe etalagekasten
In 1933 kochten de gebroeders Hendrik en Albert de Graaf het pand om er een meer eigentijdse winkel in
te vestigen. Zij maakten zelf het ontwerp voor een nieuwe voorgevel en een meer eigentijdse winkelpui met
diepe etalagekasten (afb. 2, 3, 5).2 Beneden onderging de winkel een aanzienlijke uitbreiding naar achteren
2 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 317 Enkhuizen, Westerstraat
58; veranderen woning tot winkel, 30-3-1933.
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Afb. 6. Bestaande toestand
(links) en vergunde toestand
(rechts) in 1960. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 7 (onder). De vergunde toestand in 1960. In het midden het verhoogde plafond.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 8 (links). Westerstraat 58 in 1962. Detail foto
G.J. Dukker. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 9 (onder). De bestaande (links) en vergunde
toestand in 1984. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 10 (links). De voorgevel uit 1933 van Westerstraat
58. Foto auteurs.
Afb. 11 (boven). Detail van de voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 12 (links). De achtergevel. Foto auteurs.

Afb. 13 (onder). Gemetselde put op het achtererf.
Foto auteurs.
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Afb. 14. De westelijke
zijgevel. Foto auteurs.

Afb. 15. De trap uit 1933.
Foto auteurs.

ten koste van een entree en de woonkamer achter in het huis. De bouw van de nieuwe vaste trap naar boven
en het aanbrengen van een keuken met aanrecht verminderde het oppervlak van de kamer nog verder. Het
huis kreeg een watercloset, waartoe een bestaande regenwaterbak een aanpassing onderging tot septictank.
Deze mondde uit in het gemeenteriool, die onder de Roopaardsteeg doorliep. Een bestaande keuken achter
het huis veranderde in ‘open terrein’. Op de verdieping kwamen drie slaapkamers.
Van de etalage bestaat een foto uit 1937 (afb. 4). De onderpui was vrijwel geheel open en had bovenin
een met metaal afgewerkte puibalk met kortweg MES en Schoenen. De entree nam een behoorlijk deel van
de winkel in beslag. De vloer was belegd met gekleurde tegels. Aan weerszijden bevonden zich hoge, glazen
uitstalkasten met een naar achteren wijkende plint, belegd met siertegels. De uitstalkasten hadden een kap
van metaal. Boven de deur, diep in de winkel, strekte zich een horizontale strook uit met glas-in-lood. De uitstalkasten vertoonden een veelhoekig verloop. Vermoedelijk met het oog op de kosten pasten de Gebroeders
de Graaf geen gebogen ruiten toe. De verdieping en geveltop werden volgens de mode van die tijd opgetrokken met langwerpige bakstenen met een diepe voeg.
Na de oorlog bevatte het pand nog steeds een schoenenwinkel.3 In 1960 vroeg de toenmalige huurder,
3 Dagblad voor West-Friesland, 1949-05-21; p. 8: Advertentie J. Hoogenbosch, schoenenwinkel.
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Afb. 16. De eerste verdieping
gezien naar de voorgevel.
Foto auteurs.

Afb. 17. De achterste jukken
van de zolder gezien naar de
voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 18. De jukken aan de
oostzijde gezien naar de
achtergevel. Foto auteurs.
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Afb. 19. De jukken van de
kapconstructie aan de voorzijde. Foto auteurs.

Afb. 20. Het tweede juk
vanaf de voorgevel.
Foto auteurs.

J. Blokdijk uit Bovenkarspel, vergunning aan om de winkel te mogen vergroten, Daarvoor offerde hij de
woonkamer achterin het huis op (afb. 6).4 De kleine keuken bleef wel gehandhaafd. Om meer vierkante meters voor de winkel te creëren moest de bestaande trap volgens de plannen plaats maken voor een draaitrap.
Uiteindelijk ging dat onderdeel van het plan niet door, vermoedelijk vanwege de kosten van het timmerwerk.
Op een meer gedetailleerde tekening zijn tegen de beide zijwanden van de winkel kastenwanden aangegeven,
waarin de dozen met schoenen waren opgeborgen (afb. 7). Op dezelfde tekening staat in het midden van de
zaak een verhoogd plafond aangegeven, vermoedelijk met decoratief glas daarin en een lichtbak of andere
lichtvoorziening daarboven. In 1984 maakte de winkelpui met de hoefijzervormige entree met uitstalkasten
in opdracht van de erven De Graaf plaats meer uitstalkasten met rechte hoeken. Op de rooilijn kwamen voor
de entree drie gemetselde doorgangen met rondbogen te staan.5 Niet lang daarna verdwenen de diepe etalages en kwam de huidige onderpui tot stand (afb. 10).
4 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 5318 Enkhuizen, Westerstraat 58; veranderen winkel annex
woning, 30-9-1960.
5 WA, 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 683 Enkhuizen; Binnenstad, Westerstraat 58; Veranderen
van de zuidgevel van de winkel, 4-9-1984.
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Afb. 21. Juk met telmerk VIIII
aan de oostzijde.
Foto auteurs.

Afb. 22. Juk met een later toegevoegde
kreupele stijl. De sporen vertonen afdrukken van de geteerde touwtjes, waarmee de panlatten waren bevestigd.
Foto auteurs.
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Afb. 23. Juk met aan de
westzijde telmerk Voooooo.
De kreupele stijl is later
toegevoegd. Foto auteurs.

Beschrijving
Het ruim 12 meter diepe en binnenwerks ongeveer 5,79 meter brede pand heeft een gerende gevel. Het bestaat uit een hoge begane grond, een lage verdieping en een zolder met een vliering. De vroegere bebouwing
achter het huis maakte plaats voor een tuin.
Voorgevel
De huidige puntgevel boven de onderpui stamt uit 1933 (afb. 10). Deze verving een traditionele lijstgevel. De
gevel bestaat uit langwerpige bakstenen in Vlaams verband met voor die tijd karakteristieke, diepe voegen.
De vensters op de verdieping en op de zolder hebben de vorm van een liggende rechthoek. Dit verleende de
gevel een meer eigentijds aanzien. In traditionele gevels hebben de vensters doorgaans de vorm van staande
rechthoeken. Helemaal in de top voorziet een smal venstertje de vliering van daglicht. De vensterbank onder
de brede vensters bestaat uit zwarte tegels. Aan de buitenste uiteinden knikken de vensters op de verdieping
in een hoek van 45 graden naar binnen en loopt een schuin stuk muurwerk haaks daarop weer naar het
gevelvlak, met een driehoekige inkeping in de gevel als resultaat (afb. 11). Langs de toplijn van de geveltop
loopt een fries met siermetselwerk.
Achtergevel
Van de achtergevel is de onderpui in een bijpassende baksteen vermoedelijk in de twintigste eeuw opnieuw
opgetrokken (afb. 12). Het metselwerk van de verdieping en de geveltop bleven bewaard in hun zeventiendeeeuwse toestand met gele baksteen in kruisverband. Tussen de geveltop en de verdieping steekt een gemetselde lijst naar buiten van twee metsellagen. De tuitgevel beschikt over kleine schoudertjes en een tuit. Langs
de toplijnen zijn acht naar boven toe in grootte afnemende beitels gemetseld
De betrekkelijk kleine schuifkozijnen op de verdieping en in de geveltop vertonen een fijne roedeverdeling, zoals gebruikelijk in de achttiende eeuw.
Put
In de tuin bevind zich een recent opgemetselde put (afb. 13). Onder het meer recente metselwerk bevindt
zich nog oud metselwerk. De put kan verband houden met het gorthuis, dat hier in de zeventiende eeuw
gestaan heeft.
Begane grond en verdieping
Van de begane grond onttrekt het huidige winkelinterieur en systeemplafond de oude kern van het huis grotendeels aan het oog. Zichtbaar is alleen een deel van de westelijke zijgevel (afb. 14). Aan die zijde van het
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Afb. 24. Hangende balk met
telmerk XIIII. Foto auteurs.

Afb. 25. Later aangebracht anker voor de
stabilisatie van de borstwering. Foto auteurs.

Afb. 26. De zolder gezien
naar de achtergevel.
Foto auteurs.
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Afb. 27. Grenen vloerdelen
met veer en deklat.
Foto auteurs.

huis bevindt zich een osendrup of kattengang. Het muurwerk moet hier een dikte hebben van ongeveer 27
centimeter. Het vertoont zowel lagen met koppen als strekken. Er zijn nergens sporen aanwezig van muurstijlen, die normaal halfsteens in de muur zijn ingelaten. Gezien de dikte van de zijmuren is het waarschijnlijk dat de balken van de zoldering hier van begin af aan zijn ingekast in de muren.
Achterin het huis bevindt zich nog de trap uit 1933 (afb. 15). Deze bestaat uit twee steken in tegengestelde richting met een tussenbordes. De leuning en de trappalen zijn gesneden in de vormen van de Art Deco.
De balkenlaag van de betrekkelijk lage verdieping telt twaalf balken (afb. 16).
De zolder
Moderne interieurafwerking op de zolder onttrekt de kapconstructie grotendeels aan het zicht. Meer of minder goed zichtbaar zijn nog 12 jukken en het strijkjuk aan de achterzijde zichtbaar. Deze bestaan uit een eiken krommer en een korbeel aan weerszijden, waarover een dekbalk ligt (afb. 17-23). De krommers zijn met
een blokkeel bevestigd aan de onderzijde van een tamelijk hoge borstwering (afb. 22). Op de borstwering
staan de ronde sporen of sparren. Op de meeste daarvan zitten nog de afdrukken van de teertouwtjes, waarmee de panlatten waren bevestigd (afb. 21). Zowel de eiken als de grenen onderdelen bevatten diep ingesneden telmerken in Romeinse cijfers of gegutste stippen (afb. 20, 21, 23, 24). Een sterk verwante kap betreft het
pakhuisje achter de Westertoren, dat uit de eerste helft van de zeventiende eeuw moet dateren.6
Op drie plaatsen zijn de jukken vervangen door hangende zolderbalken (afb. 24). Deze hangen aan
ijzers.
Op enig moment moet de kapconstructie de borstweringen aan weerszijden naar buiten hebben gedrukt. Ter stabilisatie zijn op meerdere plaatsen kreupele stijlen en ankers toegevoegd (afb. 18, 22, 23, 25).
Overzicht zichtbare telmerken
Strijkjuk voorzijde ontbreekt
1					
2		
III […]			
oo […]
3		
III […]			
oo [...]
4		
V			
oo [...]
5					
6		
Hangende balk
7		
VIII			
6 Gerrit Vermeer, Bouwhistorische beschrijving van de voormalige kosterij van de Westerkerk (Westerstraat 136) te Enkhuizen, Oud
Enkhuizen: Enkhuizen 2011, 9-16.
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Afb. 28. De vliering gezien
naar de voorgevel.
Foto auteurs.
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8		
VIIII			
9		
X
10					Voooooo
11		Hangende balk		XIIII
12					Xooo
13		 Strijkjuk
Voor zover nu valt na te gaan, droeg het verdwenen strijkjuk achter de voorgevel het telmerk en nummerden
de telmerken door naar achteren. Dit wijst er op dat de kap, enkele latere aanpassingen daargelaten, nog grotendeels authentiek is.
Vliering
Over de jukken liggen nog de oorspronkelijke grenen vloerdelen. Deze hebben aan beide zijden een groef,
waarin ter verbinding een veer is aangebracht. Over de naden liggen deklatten (afb. 27).
Op de vliering zijn de sporen zichtbaar. Onder de sporen lopen sparren in de lengterichting. Drukbalkjes houden deze op hun plaats. Het komt zelden voor dat deze drukbalken nog aanwezig zijn (afb. 26). Over
de sporen zijn bij een van de recentere opknapbeurten platen hardboard gelegd. Oorspronkelijk bezat deze
kap geen dakbeschot of dakplaten. Direct achter de nieuwe voorgevel is in 1933 de voordien afgeknotte kap
weer aangeheeld. Dit nieuwe gedeelte van de kap kreeg wel dakbeschot (afb. 28).
Conclusie
Westerstraat 58 bestaat in de kern uit een woonhuis uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Vooral de
kap bezit een hoge bouwhistorische waarde. De achtergevel stam eveneens uit deze periode. In de tuin bevinden zich de resten van een gemetselde put.
Uit 1933 stammen de voorgevel en de trap naar de verdieping, beide met kenmerken van de Art Deco.
De bijzondere etalage met diepe uitstalkasten onderging in 1984 een ingrijpende wijziging en maakte later
plaats voor een onderpui zonder monumentale waarde. Vermoedelijk komen bij de aanstaande verbouwing
achter de latere interieurafwerking nog meer interessante details tevoorschijn.

15

16

