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Afb. 1. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832. De rode
pijl wijst op het huidige Nieuwmarkt 5-7. Rijksdienst
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2. De stadsplattegrond van Egmond-Meijer uit 1902.
De rode pijl wijst naar Nieuwmarkt 5-7.
Archief Oud Enkhuizen.

Identificatie
Nieuwstraat 5, 1601JJ Enkhuizen
Rijksmonument 15060
Omschrijving: Pand met hoogst eenvoudige gevel, voor wellicht ouder pand; gedichte pui voor hoog voorhuis.
Nieuwstraat 7, 1601JJ Enkhuizen
Rijksmonument 15061
Omschrijving: Pand met eenvoudige bakstenen ingezwenkte halsgevel met hijsluik. XVIII-XIX.
Situering
De percelen in dit gedeelte van de Nieuwstraat hebben uiteenlopende breedtes en de erfgrenzen volgen afwijkende richtingen. Door het naar achteren in hoogte oplopende terrein in de richting van de Breedstraat,
de vroegere zeewering, overbruggen de panden een tamelijk groot hoogteverschil (afb. 20). Nieuwstraat 5
heeft aan de voorzijde een stoep van drie treden boven straatniveau. Achterin het pand volgen nog eens drie
treden omhoog naar het vloerniveau van het dwarspand achter, dat ongeveer gelijk ligt aan dat van het maaiveld van het achtererf.
In 1832 vormden Nieuwstraat 3, 5 en 7 een kadastraal geheel (afb. 1). In die tijd woonde er de heelmeester H. Nolidae Knoll. De panden bleven bijeen tot 1928. In dat jaar kocht rijwielhandelaar Jan Poen, die
aan de overkant van de Nieuwstraat een fietsenhandel had, nummer 3, die daarop een grondige verbouwing
onderging. Dit pand, uit het midden van de achttiende eeuw, had voordien geen eigen ingang, maar vormde
een zeer hoge, deftige kamer met een bijna vierkante omtrek. Het was bereikbaar via de gang van nummer 5.
De kamer met zolder beschikte omstreeks 1900 nog over een dakkapel met een rondbogig venster met aan
weerszijden rijk gesneden wangen met bladmotieven en boven de boog van het venster een kuif in de vorm
van een rocaille (afb. 3). Om in het pand een verdieping aan te brengen kwam de vloer in 1982 82 centimeter lager te liggen. Op 3,25 meter boven de nieuwe begane grond werd de vloer van een nieuwe verdieping
aangebracht. De twee hoge schuifvensters maakten plaats voor een nieuwe onderpui met een brede ingang.
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Afb. 3. (links) Nieuwmarkt 3 (op de voorgrond) tot
en met Nieuwmarkt 9 (huis op de hoek) omstreeks
1900. Foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 4 (onder). Ansichtkaart van voor 1928.
Archief Oud Enkhuizen.
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Afb. 5. Plattegrond van de bestaande toestand in 1928.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6. Plattegrond van de vergunde toestand in 1928.
Westfries Archief, Hoorn.

Daarboven kwamen twee schuifvensters die de nieuw aangebrachte verdieping van daglicht voorzagen. De
kroonlijst met kenmerken van de Rococo bleef in 1928 gehandhaafd, maar de dakkapel verdween.1
Na de splitsing bleven Nieuwstraat 5 en 7 bijeen. Aan de straat bestaat de woning uit twee afzonderlijke
panden. Achter beschikken ze over een gemeenschappelijk achterhuis dat tot op heden bestaat. Daarachter
liep de bebouwing, zoals op de minuutkaart te zien is, door tot aan een nog bestaande schuine en geknikte
steeg achter (afb. 1). Door deze bebouwing was het perceel van nummer 5 en 7 nagenoeg geheel bebouwd.
Aan deze situatie was in 1902 nog geen verandering gekomen (afb. 2). Achter nummer 3 beschikte het vroegere wooncomplex wel over een erf, maar dit hoorde na de splitsing in 1928 bij nummer 3.
Verbouwingen
Al voor 1928 bevatte nummer 7 een winkel (afb. 4, 5). De ruimte daarboven diende als opslag. Hierop wijst
ook de pakhuisdeur op de verdieping. In haar geïllustreerde beschrijving van de monumenten van WestFriesland spreekt Herma van den Berg daarom ook van een klein pakhuis.2 Na de afsplitsing van nummer 3
1 Gerrit Vermeer & Klaas Koeman (2018), Bouwhistorische beschrijving Nieuwstraat 3, Enkhuizen, Oud Enkhuizen: Enkhuizen.
2 Herma M. van den Berg (1955), De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Deel VIII, De provincie Noordholland,
tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen, Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf: ’s-Gravenhage, p. 81.
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Afb. 7. De achtergevel van het achterhuis van Nieuwstraat 5-7 volgens
de gewijzigde toestand in 1928. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 8. Het in eind 1928 uit
Nieuwstraat 3-7 gesloopte
plafond. Foto A.C.M. van
Rossem. Archief Oud
Enkhuizen.

Afb. 9. De eind 1928 verwijderde schouw uit Nieuwstraat 3-7, opgesteld in het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen. Foto auteurs.
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Afb. 10. Detail schouw afkomstig
uit Nieuwstraat 3-7, opgesteld in
het Zuiderzeemuseum.
Foto auteurs.

Afb. 11. Opmetingstekening
uit 1944 met van rechs
naar links Nieuwstraat 1-7.
Noordhollands Archief,
Haarlem.

vroeg de kruidenier F.L. Cösters vergunning aan voor een verbouwing van de nummers 5 en 7 (afb. 5-7).3
Door de afbraak van de keuken achter ontstond in 1928 een achterplaats, die nodig was, omdat het erf achter
nummer 3 sindsdien niet langer bij de woning hoorde. In het dwarspand aan de achterzijde brak aannemer
Kouwenhoven & Boon vervolgens de bedstede en kasten uit (afb. 5). De vensters in de zijgevel die uitzagen
op het achtererf van nummer 3 werden dichtgezet. In de vroegere achterkamer kwam een tussenmuur met
aan de zuidzijde een keuken en aan de noordzijde een kamer (afb. 6). Beide vertrekken kregen aan de achterzijde een tuindeurkozijn (afb. 7). Die van de kamer kreeg dubbele deuren. Vanwege de komst van de rijwielhandel in 1928 in het buurpand op nummer 3 zijn dat jaar de drie treden verplaatst naar de andere kant van
de stoep, zoals te zien is op de plattegronden van de bestaande (afb. 5) en de gewijzigde toestand (afb. 6) op
de bouwtekeningen van dat jaar.
Bij de verbouwing zijn uit een rechthoekige kamer een achttiende-eeuwse schouw en een bijbehorende
omlijsting voor plafondstukken verwijderd. Van zowel het plafond als de schouw maakte fotograaf A.C.M.
van Rossum een foto (afb. 8). De schouw stond tot 1955 in de Drommederis en verdween later in de ge3 Westfries Archief, Hoorn, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2512 Enkhuizen, Nieuwstraat 5, 7;
veranderen woning, 13-9-1928.
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Afb. 12 (linksboven). Plattegrond met aan te leggen watercloset en septictank in 1958. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 13 (rechtsboven). Nieuwstraat 3-9 in februari 1962.
Foto G.J. Dukker. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 14. Nieuwstraat 5-7 op bouwtekening uit 1965.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 15. Dwarsdoorsnede uit 1965 met links nummer 5 en
rechts nummer 7. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 16. De begane grond in 1965 volgens de bestaande
toestand. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 17. De verdieping in 1965 volgens de bestaande
toestand. Westfries Archief, Hoorn.

meentelijke opslag in de Koepoort. Heden staat het in het restaurant van het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum (afb. 9, 10). De voorkamer van nummer 5 grensde aan een gang en was daardoor zeer smal. Aan
de binnenzijde grensde het aan een ‘doorloop’, een verbinding tussen de gang en de winkel. Daardoor is dit
vertrek wat klein om als representatieve kamer met een monumentale schouw in aanmerking te komen. De
kamer in het acherhuis achter bevatte tot aan de sloop een wand met bedstee en kasten. De hoge kamer op
nummer 3 moet als representatief vertrek hebben gediend en had de juiste hoogte om de forse schouw uit het
mideen van de achttiende eeuw in rococostijl te kunnen bevatten.
Tot na de Tweede Wereldoorlog werden de fecaliën van Nieuwstraat 5-7 afgevoerd met het toen nog
operationele tonnenstelsel van de gemeente. Het hemelwater verdween via het bestaande riool. In 1958 besloot de toenmalige eigenaar tot de aanleg van een watercloset.4 Op het achtererf langs de steeg kwam de toen
verplichte septictank (afb. 12).
Tandarts G.A. Taatgen, woonachtig in een woonjacht in de Oosterhaven, vestigde in 1965 zijn tandartspraktijk in het woonhuis met winkel.5 Aanvankelijk volstond hij met enige kleine aanpassingen naar plannen van architect D. Fleddérus (afb. 14-17). In de kamer in het achterhuis kwam de behandelkamer en in de
winkel de wachtruimte. In 1968 kreeg de berging boven de vroegere winkel een nieuwe bestemming als extra
behandelkamer.6 De vloer van de wachtkamer moet toen op dezelfde hoogte zijn gebracht van die van nummer 5 tot vlak voor de voorgevel, waar de vloer weer ongeveer op straathoogte bleef. Een open trap vanuit de
4 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2513 Enkhuizen, Nieuwstraat 5, 7; veranderen woning,
10-10-1958.
5 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2514 Enkhuizen, Nieuwstraat 5, 7; gedeeltelijk veranderen
woning en winkel in praktijkruimte, 28-10-1965.
6 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2515 Enkhuizen, Nieuwstraat 5, 7; gedeeltelijk veranderen
praktijkruimte, 4-4-1968.
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Afb. 18. Nieuwstraat 5 omstreeks 1972. Foto Ton Boon.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 19. Nieuwstraat 7 omstreeks 1972. Foto Ton Boon.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 20. Lengtedoorsnede
van Nieuwmarkt 5 in 1978.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 21. Dwarsdoorsnede
in 1978 van Nieuwstraat 5
(links) en 7 (rechts).
Westfries Archief, Hoorn.

wachtkamer beneden diende ter ontsluiting van de behandelkamer boven. In die tijd had de wachtkamer al
het huidige verlaagde plafond.
De opvolger van Taatgens, tandarts H.A. Elias, besloot in 1978 opnieuw tot een verbouwing, om meer
woonruimte te creëren.7 Daarvoor wendde hij zich tot bureau J.G. Lub Architektuur (afb. 20-26). De indeling
op de begane grond met de praktijk bleef in grote lijnen zoals die was. Voorin nummer 5 bevond zich de entree en daarachter de sterilisatieruimte. Aan de voorzijde van nummer 7 was de wachtkamer ondergebracht
en beneden in het achterhuis de behandelkamer (afb. 22, 23). De spiltrap in de wachtkamer verdween, omdat
de behandelkamer erboven een woonbestemming kreeg. Op de plaats van de vroegere steektrap achterin
nummer 5 kwam een ruime spiltrap. De verdieping gaf Elias in zijn geheel een woonfunctie. In het voorste
gedeelte van nummer 5 kwam de keuken en in nummer 7 kwam op de verdieping een slaapkamer en een
badkamer (afb. 25). De woonkamer op de verdieping van het achterhuis kreeg een venster in de achtergevel
(afb. 26).
Beschrijving
De woning bestaat uit twee smalle, diepe panden, de nummers 5 en 7 en een dwarspand daarachter. De
twee diepe panden zijn niet als dubbelhuis gebouwd, aangezien de vloeren zich oorspronkelijk op verschillende hoogten bevonden en deels nog steeds. Nummer 5, het linker pand, heeft een stoep met drie treden,
wat duidt op de vroegere aanwezigheid van een souterrain (afb. 15). Kelders en souterrains zijn in Enkhuizen, voor zover ze er waren, vrijwel altijd dichtgegooid. De vloer beneden ligt door het vroegere souterrain
oorspronkelijk hoger dan van nummer 7, waarvan de vloer beneden voor de verbouwing in de jaren zestig
geheel op straathoogte moet hebben gelegen. De vloeren van de verdieping en de zolder van nummer 5 liggen eveneens hoger dan die van nummer 7. Na de samenvoeging van de twee panden moet achter de twee
panden het achterhuis zijn opgetrokken. De vloerhoogten van dit dwarspand komen overeen met die van
Nieuwstraat 5 (afb. 20). De drie panden worden hier als zelfstandige onderdelen apart beschreven.
Nieuwstraat 5
Voorgevel
Voor de gevel staat een hoge stoep met drie treden van Naamse hardsteen (afb. 27, 28). De treden zaten eerst
links, na 1928 rechts. Op de verhoogde stoep staat een stoephek met gietijzeren stoeppalen met een ornament. Het betreft een van de weinige huizen in Enkhuizen met een hoge stoep.
7 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2516 Enkhuizen, Nieuwstraat 5, 7; gedeeltelijk veranderen
woning/praktijkruimte, 15-5-1979.
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Afb. 22. Bestaande plattegrond van de begane
grond in 1978. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 24. Bestaande plattegrond van de verdieping in 1978.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 23. Gewijzigde plattegrond van de begane grond in
1978. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 25. Gewijzigde plattegrond van de verdieping in
1978. Westfries Archief, Hoorn.

De houten onderpui beschikt over een grove
roede-indeling die al staat weergegeven op een foto
uit omstreeks 1900 (afb. 3, 27). De onderpui zal uit
de negentiende eeuw dateren. Op de in kruisverband gemetselde verdieping bevinden zich twee
eveneens negentiende-eeuwse schuifvensters. Uit
het afgeknotte dakvlak boven de klassieke kroonlijst
steekt een dakkapel. Aan weerszijden heeft deze een
gesneden wang met beneden een grote voluut en boven een kleinere (afb. 29). Ter bekroning dient een
driehoekig fronton met geprofileerde lijst. Dezelfde
dakkapel staat ook al weergegeven op een foto uit
1900 en op een foto uit 1972, maar de ornamenten
ontbreken op de opmetingstekening uit 1944 (afb.
11), een foto uit 1962 (afb. 13) en een tekening van
de bestaande toestand in 1965 (afb. 14). Dit betekent
dat de huidige ornamenten van de dakkapel tussen
1965 en 1972 zijn herplaatst. De dakkapel beschikte
in de periode dat de ornamenten ontbraken over
luiken. Op het dak liggen Oudhollandse dakpannen.
Balkenlagen
In het voorhuis bevinden zich op de begane grond
zolderbalken met daaronder nog een sleutelstuk

Afb. 26 (rechtsboven). De gewijzigde achtergevel in 1978.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 27 (linksonder). Nieuwstraat 5. Foto auteurs.
Afb. 28 (rechtsonder). De stoep van nummer 5.
Foto auteurs.
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Afb. 29. De dakkapel aan
de voorzijde van nummer 5.
Foto auteurs.

Afb. 30. De balklaag met
raveling aan de voorzijde
van nummer 5. Rechts de
Nieuwstraat. Foto auteurs.

Afb. 31. De entree van nummer 5 gezien naar achteren,
met trapjes naar het hogere
niveau achter. Foto auteurs.
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Afb. 32. Het voorste g edeelte
van de verdieping met
raveling. De Nieuwstraat
bevindt zich rechts.
Foto auteurs.

Afb. 33. De kap van
nummer 5 gezien naar de
voorgevel. Foto auteurs.

met een klassieke profilering aan de voorzijde (afb. 30). De vroegere korbelen van de gebinten zijn allemaal
verdwenen. Achter de huidige interieurafwerking kunnen zich nog muurstijlen bevinden. Tussen de tweede
en de vierde balk bevind zich aan de zuidzijde (de kant van nummer 7) een raveling van een vroegere haard,
waar een derde, kreupele balk op uit komt (afb. 22). Dieper in het huis worden de balken aan het oog onttrokken door moderne interieurafwerking (afb. 31).
De balklaag op de verdieping heeft net als beneden een raveling tussen de tweede en de vierde balk
(afb. 32). Hier zitten er onder de balken geen sleutelstukken, maar houten consoles met een klassiek profiel.
In totaal gaat het om acht balken, die deels verscholen gaan achter moderne afwerking.
Grenen kap
De grenen kap gaat deels verscholen achter latere afwerking (afb. 33). Elk juk bestaat uit een schuine stijl en
een korbeel aan weerszijden. Darover ligt een dekbalk. Aan weerszijden loopt over de dekbalken een worm,
die de door afwerking aan het zicht onttrokken sporen ondersteunt. De korbelen zijn halfhouts, met een
zwaluwstaart, aan de dekbalk bevestigd met gesmede nagels. Van de kap zijn in totaal 5 jukken zichtbaar,
waarvan de eerste van voren het telmerk II draagt (afb. 34). Aan de noordzijde zijn de telmerken recht, aan
de zuidzijde gebogen. Naar achteren nummeren de telmerken opwaarts (afb. 35). Het eerste juk moet zijn
verdwenen toen de vroegere geveltop plaatsmaakte voor het huidige dakvlak aan de voorzijde.
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Afb. 34. Het voorste juk van
nummer 5 met telmerk II,
gezien naar de achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 35. Het derde juk van
voren met telmerk IIII.
Foto auteurs.

Afb. 36. Nieuwstraat 7. Foto auteurs.
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Afb. 37. De stoep van
nummer 7. Foto auteurs.

Afb. 38. De begane grond
van nummer 7 naar de
straat gezien. Foto auteurs.

De kap zal uit de tweede helft van de zeventiende eeuw of later dateren. Het huis moet oorspronkelijk
een geveltop hebben gehad.
Nieuwstraat 7
Voorgevel
Voor het huis ligt een stoep op straatniveau, samengesteld uit zwarte en witmarmeren vloertegels, die nog uit
de zeventiende eeuw kunnen stammen (afb. 37).
Het smalle huis Nieuwstraat 7 bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder. De onderpui
van de gevel stamt uit de negentiende eeuw (afb. 36). De gevel daarboven bestaat uit oranjerode baksteen in
kruisverband. Om tot een rechtstand te komen paste de metselaar aan weerszijden van de gevel drieklezoren toe, zoals sinds het het einde van de zeventiende eeuw gebruikelijk was. Op de verdieping bevindt zich
een pakhuisdeur. De zolder ontvangt daglicht door een ovaal licht, omgeven door een rollaag. Langs de uitzwenkende toplijn van de geveltop loopt eveneens een rollaag. De natuurstenen dekplaten aan de uiteinden
onderin de top lijken afkomstig van een oudere trapgevel. In de huidige positie steken zij ver naar voren. Op
het bovenste, vlakke gedeelte van de klokgevel staat een gemetselde toog in een afwijkende baksteen. Op de
bouwtekeningen uit 1965 ontbreekt deze nog (afb. 14), maar op een foto’s van 1972 was deze er (afb. 19). Tegen de gevel zitten zeer ranke ankers. De klokgevel dateert uit de laatste decennia van de zeventiende eeuw.
15

Afb. 39. Het gotische gebint op de verdieping van
nummer 7, gezien naar het noorden. Foto auteurs.

Afb. 40. Het gotische gebint op de verdieping van nummer
7, gezien naar het zuiden. Foto auteurs.

Afb. 41. Detail gotische
gebint met peerkraal.
Foto auteurs.
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Balkenlagen
In 1968 liet de toenmalige gebruiker zijn wachtkamer beneden in aanpassen. Door het aanbrengen van een
houten vloer boven de bestaande, bracht hij de vloer van nummer 7 op gelijke hoogte met die van nummer 5
(afb. 38). De zoldering verdween tot op heden achter een verlaagd plafond daaronder.
Op de verdieping onderging de balklaag in de loop van de tijd ingrijpende wijzigingen, mede door het
aanbrengen van vensters in de zuidelijke zijgevel, die hier boven het buurpand nummer 9 uitsteekt. De eerste
balk van voren is van eikenhout, de tweede en derde van grenen, de vierde balk maakt deel uit van een volledig eiken gebint met muurstijlen, een korbelen, sleutelstukken aan weerszijden en een voor zover te zien,
zware dekbalk (afb. 39, 40). De voorzijde van het korbeel vertoont een licht gebogen beloop. Het sleutelstuk
heeft uiterst fijn gesneden roosjes opzij en een peerkraal met riem aan de voorzijde, afgezet met verfijnd
snijwerk (afb. 41). De peerkraal komt in Enkhuizen nog voor tot in het begin van de zeventiende eeuw, maar
is dan al geen voor de hand liggende keuze meer. Pen-en-gatverbindingen met eiken toognagels houden
het gebint bijeen. De rijke uitvoering van dit gebint duidt op een vroegere woonfunctie. De pakhuisdeur in
de gevel uit de late zeventiende eeuw wijst op een verandering van bestemming. Dieper in het huis volgen
achtereenvolgens weer een grenen en dan weer een eiken balk. De eiken balken liggen op eiken consoles met

Afb. 42. De zoldervloer van
nummer 7. Foto auteurs.

Afb. 43. Het voorste juk van
nummer 7. Foto auteurs.
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Afb. 44. Het een na achterste juk gezien naar de
achtergevel. Rechts de nog originele muurplaat van eiken.
Foto auteurs.

Afb. 45. Tweede juk van voren aan de noordzijde, waar de
muurplaat vervangen is. Foto auteurs.

Afb. 46. Voorzijde van het
voorste juk. Foto auteurs.
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Afb. 47. Telmerk IIII aan de
zuidzijde. Foto auteurs.

Afb. 48. Telmerk IIII aan
noordzijde. Foto auteurs.

een afgeronde kop. De verchillende soorten balken wijzen er op dat de verdieping in de loop van de eeuwen
meerdere verbouwingen onderging.
Eiken kap met krommers
De vloer van de zolder bestaat uit brede grenen delen die met elkaar zijn verbonden door een veer (afb. 42).
Op de zolder staan vijf eiken jukken (afb. 43-45). De eerste staat vlak achter de voorgevel, daarop volgen
drie vrijstaande jukken en tegen de achterste geveltop staat een strijkjuk. Aan de zuidzijde staan de jukken
nog op de oorspronkelijke, eiken muurplaat (afb. 44). De muurplaat aan de noordzijde is vermoedelijk in de
twintigste eeuw vervangen (afb. 45). De muurplaat ligt op een versnijding aan de binnenkant van de zijmuur.
Niet zichtbaar achter de huidige dakplaten moet een halfsteens borstwering opgaan, waarop de muurplaat
ligt die de sporen opvangt.
De jukken bestaan elk uit een eiken krommer en een korbeel aan weerszijden, die een dekbalk dragen.
De korbelen zijn boven halfhouts tegen de dekbalken gespijkerd en onder vastgespijkerd tegen de krommer
(afb. 46). Bij de bevestiging van de krommer en de dekbalk vonden pen-en-gatverbinding met houten toognagels toepassing. Over de jukken ligt aan weerszijden een eiken worm, die de door moderne dakplaten aan
het oog onttrokken sporen ondersteunt.
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Afb. 49. Het dwarspand vanaf het erf van Nieuwstraat 3.
Foto auteurs.

Afb. 50. De dakkapel aan de kant van het erf van
nummer 3. Foto auteurs.
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Afb. 51. De achtergevel van het dwarspand.
Foto auteurs.

De jukken dragen aan de achterzijde duidelijk
zichtbare telmerken, bestaande uit verticale strepen.
Aan de laatste streep zit aan de zuidzijde van het juk
steeds een schuine streep naar beneden (afb. 47). De
schuine streep aan de noordzijde is, ter onderscheid
van links en rechts, steeds gebroken (afb. 48). Het
eerste juk draagt telmerk III, gevolgd door IIII, II en
I. Het telmerk van het strijkjuk tegen de achtergevel
valt niet waar te nemen. Vooral de dekbalken bevatten veel spinthout. In dit zachtere onderdeel van de
balk is een aantasting van houtworm aanwezig. Het
veel hardere kernhout bleef onaangetast.
De kap stamt op zijn vroegst uit het begin van
de zeventiende eeuw.
Het achterhuis
De gevels
Het dwarspand achter bestaat uit een begane grond
met verdieping en een zolder onder een schilddak.
Het muurwerk bestaat rondom uit gele baksteen in
kruisverband (afb. 49).
De noordgevel grenst aan het erf van Nieuwstraat nummer 3, dat tot 1928 deel uitmaakte van het
pand. De vensters beneden in deze gevel werden bij
de splitsing van de panden in 1928 dichtgezet. De
twee vensters boven bleven gehandhaafd. Boven de
als kroonlijst uitgevoerde goot staat een eenvoudige dakkapel, bekroond met een klassiek fronton
Afb. 52 (boven). Het uitstekende metselwerk van de in
(afb. 50).
Tegen de achtergevel grensde voor 1928 een 1928 gesloopte keukenuitbouw. Foto auteurs.
keuken (afb. 5). Helemaal rechts zat de doorgang.
Verder zaten er in deze tijd in deze muur geen kozijnen. De tuindeurkozijnen beneden kwamen in 1928 tot
stand (afb. 7). Het venster op de verdieping stamt uit 1978 (afb. 26, 51). Rechts steekt de zijmuur iets uit het

Afb. 53. De zoldering van het
dwarspand op de begane
grond, gezien naar de achtergevel. Foto auteurs.
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Afb. 54. De zoldering van het
dwarspand op de begane
grond, gezien naar de voorzijde. Foto auteurs.

Afb. 55. De zoldering op
de verdieping van het
dwarspand, gezien in de richting van Nieuwstraat 3. Foto
auteurs.

Afb. 56. Detail van de zolderbalk op de verdieping van
het dwarspand. Foto auteurs.
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Afb. 57. De gordingenkap
van het dwarspand.
Foto auteurs.

gevelvlak naar voren, zowel op de begane grond als op de verdieping (afb. 52). Dit wijst er op dat tenminste
een deel van de keukenaanbouw over een verdieping beschikte.
De balklagen en de kap
De zoldering van de begane grond telt acht balken, inclusief de strijkbalken (afb. 53, 54). Deze zijn voorzien
van een hoekprofiel, waarvan de uiteinden met de hand zijn gesneden. De meeste balken rusten op een houten console met een klassiek profiel. Tussen de derde en vijfde balk vanaf de noordelijke zijgevel bevindt zich
een raveling voor een haard, die recentelijk is aangebracht bij een van de naoorlogse verbouwingen.
De balklaag op de verdieping vertoont dezelfde kenmerken (afb. 55, 56). Moderne interieurafwerking
onttrekt de grenen gordingenkap grotendeels aan het
oog (afb. 57). In het oostelijke uiteinde bevindt zich
een beschieting met een grote opening, vermoedelijk
een restant van een vroegere bedstee (afb. 58).
Het achterhuis moet in de loop van de achttiende eeuw tot stand zijn gekomen. De vloerhoogtes
van nummer 5 en het dwarspand komen overeen.
Oude tegels
Een van de naoorlogse eigenaars heeft het huis versierd met een groot aantal tegels. De oudste zijn
majolicategels uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw (afb. 59). De meeste tegels zijn van witte faience met blauwe beschilderingen met zeewezens,
schepen, kinderspelen, krijgsverrichtingen en andere
populaire thema’s (afb. 60).

Afb. 58. De beschieting met bedstee op de zolder van het
dwarspand. Foto auteurs.
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Afb.59. Majolicategels uit de
eerste helft van de zeventiende eeuw. Foto auteurs.

Afb.60. Witte faiencetegels
met blauwe beschildering
uit de tweede helft van de
zeventiende eeuw en later.
Foto auteurs.
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Conclusie
Nieuwstraat 5-7 vormde met nummer 3 een woning. Nieuwstraat 5 beschikt nog over oude balklagen en een
laat zeventiende of achttiende-eeuwse kap. Van Nieuwstraat 7 stamt de voorgevel uit het laatste kwart van de
zeventiende eeuw, maar op de verdieping bevindt zich nog een gebint met peerkraal uit de zestiende of het
begin van de zeventiende eeuw. De geheel eiken kap stamt uit dezelfde periode. Het achttiende-eeuwse achterhuis beschikt nog over zijn balklagen en kap. Een schouw van het vroegere wooncomplex maakt deel uit
van de collectie van het Zuiderzeemuseum. Deze stond in de representatieve kamer op nummer 3.

25

26

