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Afb. 1. De kadastrale minuutkaart uit
1832. De rode pijl wijst op Westerstraat
140. Tegenover de ingang van de
Westerkerk staat de wagenschuur van
smid Pieter Harlaar. Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

ò
Identificatie
Westerstraat 140, 1601AN Enkhuizen
Onderdeel beschermd stadsgezicht
Situering

Aan de noordzijde van de Westerstraat staan tussen de Koltermanstraat en Klooster vier panden van uiteenlopende breedte en waarvan geen enkele erfafscheiding evenwijdig loopt met een van de andere. Het trapeziumvormige grondvlak van Westerstraat 140 heeft voor Enkhuizen een behoorlijke breedte: aan de voorzijde
7,90 meter en aan de achterzijde 8,60 meter. Notariële transporten melden in 1799 dat het huis ‘in tweeën’
werd bewoond.1 In 1827 werd het een dubbel huis genoemd, bestaande uit een woning en een smederij. Even
goed staat het op de kadastrale minuut van 1832 weergegeven als een enkel perceel, aangezien het eigendom
in een hand was (afb. 1). Cornelis Springer tekende in de tweede helft van de negentiende eeuw op de plaats
van nummer 140 twee panden: een wat groter pand met trapgevel rechts en een kleiner pand met tuitgevel en
een tussentrap links (afb. 2).
Smederij
In 1725 staat er op het perceel nog woonhuis De Pauw in bezit van de gelijknamige familie. In 1766 verkreeg
Meindert Verschuur toestemming en nieuwe voorpui te mogen timmeren met een ‘paardesmits travaille’.
(travalje of hoefstal). Voor lange tijd bleef op deze plaats een woonhuis en een smederij. De smid Jan van
der Linden verkocht het huis met smederij in 1832 aan de smid Pieter Harlaar, die aan de Koltermanstraat,
schuin tegenover de westelijke ingang van de Westerkerk, achter Westerstraat 138a en 140, een wagenschuur
had. In 1875 kwam de grofsmederij met een voorraad kachels en losse gereedschappen in bezit van Jasper
Harlaar, die het in 1877 met pakhuis verkocht aan de rentenier Willem Bloemendaal. In 1905 verkocht Ebbo
Kramer het pand, dat nog steeds beschikte over een smederij.
Winkelpand
De nieuwe eigenaar, koopman Pieter Hokkeling, verhuurde het pand kort na 1905 aan Jacoba Hart, die er
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, 200-201.
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Afb. 2. Krijttekening
Westerstraat 144-136a,
Cornelis Springer, Collectie
Stichting Zuiderzeemuseum,
Enkhuizen.

Afb. 3. De etalage van
Westerstraat 140 in
de jaren dertig van de
twintigste eeuw. Archief
Oud Enkhuizen.

Afb. 4. Opmeting uit 1944.
Noordhollands Archief,
Haarlem.
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Afb. 5. De aanleg van een watercloset in 1956.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6. Westerstraat 140 (links) in maart 1962. Foto G.J.
Dukker, Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

een winkel had in sigaretten, dranken, koffie, snoep, chocola, thee en biscuit. In deze jaren moet het huidige
winkelpand met winkelpui zijn ontstaan. Van de winkel van Jacoba maakte de notaris in 1910 een inventaris
op. Later was het winkelpand in bezit van Lodewijk Jorna, die hier bloemwerken, versieringen en benodigdheden voor een tuinaanleg verkocht. Na zijn dood in 1916 kondigde zijn weduwe Dieuwertje Zwart aan
dat haar zoons de zaak zouden voortzetten onder de naam firma L. Jorna. 2 Later dat jaar adverteerde de
bloemenzaak met ‘Het meest welkome St. Nicolaas cadeau vindt men in den bloemenwinkel van de firma
L. Jorna. Prachtig bloeiende Cyclamen, erica’s en begonia’s. Zie de Etalage’.3 In 1931 nam Minne Feitsma de
firma over.
Het pand werd in 1934 verkocht aan Albert en Hendrik de Graaf. Zij verhuurden het in de jaren dertig
aan Van der Veen’s Hoedenmagazijn, dat zich specialiseerde in dameshoeden (afb. 3). In de oorlog plaatste
deze winkel diverse malen een advertentie voor een leermeisje in het atelier (afb. 4).4 Dit magazijn reinigde,
moderniseerde en verfde ook hoeden.5 In 1949 adverteerde de zaak met de nieuwste modellen van de voorjaarscollectie.6 In 1956 waren de Gebroeders de Graaf nog steeds de eigenaars van het pand en vroeg deze
firma vergunning aan voor het plaatsen van een inpandig watercloset. Dit kwam in de plaats van een gemak
tegen de achtergevel (afb. 5).7 In 1962 stonden in de etalage, net als voor de oorlog, uitsluitend dameshoeden
(afb. 6).
In 1973 startten de nieuwe eigenaar Jan Bielsma en Maggelina Lub er de lijstenmakerij en kunsthandel
2 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1916-02-15; p. 3.
3 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1916-11-30; p. 3
4 Dagblad voor West-Friesland, 1942-03-13; p. 4; Dagblad voor Noord-Holland. Westfriesche editie, 1944-03-29; p. 2
5 Nieuw Noordhollandsch Dagblad, voortzetting van Westfriesch Dagblad, 1946-01-09; p. 4.
6 Dagblad voor West-Friesland, 1949-03-25; p. 5.
7 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 5440, Enkhuizen, Westerstraat
140; veranderen woning, 13-1-1956.
3

Afb. 7. De bestaande toestand in 1973, voor- en
achtergevel. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 8. Bestaande en vergunde toestand begane grond
in 1973. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 9. Bestaande en vergunde toestand verdieping
in 1973. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 10. Dwarsdoorsnede
in 1973. Westfries Archief,
Hoorn.

J. Bielsma & Zonen. Zij breidden de winkelruimte uit door de woonruimte beneden op te offeren en een
uitbouw aan de achterzijde toe te voegen (afb. 8).8 Boven kwamen er meer kamers, wat ten koste ging van de
overloop (afb. 9).9 In 1988 kwam er aan de achterzijde een verdieping op de bestaande uitbouw. De zoon R.
Bielsma zette de zaak in 1992 voort. Heden staat de winkel leeg.
Beschrijving gevel
De winkelpui trok oorspronkelijk de aandacht door een met daktegeltjes bedekte luifel (afb. 3, 6, 11). Deze
verdween tussen 1944 (afb. 4) en 1962 (afb. 5). De winkelpui heeft de deur in het midden, ruim achter de
rooilijn en aan weerszijden een etalagekast op een natuurstenen voet. De ruiten aan weerszijden van de ingang zijn gebogen. De etalages zijn voorzien van grote spiegelruiten. Boven de ruiten loopt een horizontale
strook met verticale ruiten. Deze strook zet zich voort boven de gebogen ruiten en de deur. Boven de entree
is een zigzagmotief aangebracht (afb. 12).
De gevel hierboven, die kort na 1905 tot stand moet zijn gekomen, beslaat een woonverdieping, die in
doorsnede bestaat uit een hoge borstwering en het onderste, steile gedeelte van de mansarde. Het bovenste
gedeelte van de gevel volgt de steile beloop van het onderste gedeelte van de kap. Het bovenste gedeelte van
de dak is afgeknot. Hier bekroont een houten lijst de gevel. Hierin zit de goot verwerkt, gedragen door klossen. Aan weerszijden van de kroonlijst steekt een gemetseld verticaal sierelement boven het dak uit. Dergelijke gevels kwamen rond 1900 in Enkhuizen in allerlei variaties in grote aantallen tot stand en zijn daardooer
voor Enkhuizen zeer beeldbepalend.
De gevel vertoont een rijke beglazing, bestaande uit twee maal twee gekoppelde schuifvensters. Ter
hoogte van de onderdorpel loopt een horizontale band. De tussendorpels zijn aan weerszijden voorzien van
een negblokje. De rechte strekken boven de vensters vertonen aan de uiteinde een blokje bij wijze van een
geboorte. Deze vormen herinneren aan de Hollandse neorenaissance.
8 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 5441, Enkhuizen, Westerstraat 140; veranderen winkel,
12-4-1973.
9 WA, 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 1165, Enkhuizen; Binnenstad, Westerstraat 140; Veranderen en vergroten van de woning, 5-4-1988.
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Afb. 11. De voorgevel in 2009.
Foto auteurs.

Afb. 12. Detail winkelpui.
Foto auteurs.
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Conclusie
Oude winkelpuien vormen een waardevol element in het straatbeeld van de Westerstraat. Deze winkelpui in
combinatie met de gevel erboven, verkeert vrijwel geheel in de toestand van kort na 1905. De gevel en in het
bijzonder de onderpui van het pand verdienen daarom een vorm van materiële bescherming. Voor de rest
van het pand zou deze bescherming slechts hoeven te gelden voor zover het zichtbaar is vanaf de straat. De
overige delen van het pand komen niet voor categorale bescherming in aanmerking.
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