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Afb. 1. De kadastrale minuutkaart uit
1832. De rode pijl wijst op Westerstraat
19. Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

Identificatie
Westerstraat 19, 1601AB, Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN155
Situering
Het pand met gerende voorgevel staat aan de Westerstraat, als tweede pand ten oosten van de Zuiderkerkstraat. Het heeft aan weerszijden een kattengang. Het achtererf is ingesloten door bebouwing aan de Zuiderkerkstraat opzij en door een huis aan de Zuiderkerksteeg aan de achterzijde.
Geschiedenis
In de tweede helft van de achttiende eeuw woonde en werkte in dit pand Reinier Callenbach Klenck.1 Van
1734 tot 1754 en van 1776 tot 1790 was hij boekdrukker. In zijn testament van 29 maart 1784, legateerde
hij aan zijn knecht Cornelis Kos al zijn gereedschappen. Dit betrof de benodigdheden voor het drukken,
waaronder letterkasten, drukpersen, corrigeerstenen, een loogbak, en spullen voor het boekbinden, zoals
een ploeg met ronde schijven, grote vaststaande houten en ijzeren persen, rollen, stempels en gereedschappen voor het vergulden. Hiervoor moest Kos 800 gulden betalen aan de erven. Die verkochten het huis na de
dood van de boekdrukker in 1798.
In 1832, het jaar van de eerste kadastrale kaart, was het huis eigendom van boekhouder Pieter Spanjaard.
Hij bezat ook het erf achter zijn huis, nummer 189 op kaartdeel F van Enkhuizen, maar het huis aan de Zuiderkerksteeg in het verlengde van dit erf was niet van hem, waardoor hij achter niet over een doorgang naar
de straat beschikte (afb. 1).
In 1839 verkocht Spanjaard het huis aan de kleermaker Jan Muller, die het meteen over doet aan ‘schoolmaitresse’ Geesje Hovenier, die daartoe een hypotheek moest afsluiten en er met haar moeder ging wonen.
In 1861 bijvoorbeeld gaf ze les aan 16 jongens en 15 meisjes. In 1866 gaf ze te kennen met pensioen te gaan,
waarna Dirk Venecourt (1824-1887) in 1867, een nieuwe school opende. Hij was gehuwd met M.G. Boeser
en had zelf ook kinderen. Een jaar eerder was hij benoemd als hoofdonderwijzer van een school in de Nieuwsteeg. De schoolstrijd barstte ook uit in Enkhuizen. In 1872 trok Venecourt de aandacht als president van de
1 Suus Messchaert-Heering (2001), Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp: Geschiedenis van de ‘Doorne Croone’, ‘t Soute Eylandt’
en andere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen, Enkhuizen, 22-23.
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Afb. 2. Advertentie in de Enkhuizer Courant van
9 december 1883 voor de aanbesteding van een
nieuw winkelpand. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 3. De onderpui van modehuis R. Jelgersma in de jaren dertig.
Archief Oud Enkhuizen..

Afb. 4. Herstel van de plint
van de etalage in 1942.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 5. De aanleg van een
watercloset in 1956. Rechts
de bestaande situatie, links
de vergunde toestand.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 6. Links de ongewijzigde voorgevel in 1979. Rechts de bestaande en de vergunde achtergevel. 1956.
Westfries Archief, Hoorn.

lokale afdeling van het anti-schoolwetverbond. De nieuwe wet moest een einde maken aan ‘scholen met de
Bijbel’.2 Eerder in zijn loopbaan was hij al onderwijzer geweest op een christelijke school. In 1884 vertrok hij
naar de gemeente Noorder Amstel bij Amsterdam, waar hij op 12 januari 1887 overleed. Een oud-leerling liet
een ingezonden brief plaatsen in de Enkhuizer Courant om zijn medeleerlingen hierop te wijzen.3 Verder liet
hij weten dat de onderwijzer ‘in zijn bestaan op zulk eene wijze [was] gedwarsboomd, dat de reeds bejaarde
onderwijzer, tot spijt zijner vrienden, genoodzaakt werd zijne school op te heffen!’. Aan zijn werk in Enkhuizen zou hij slechts treurige herinneringen bewaren, terwijl hij het al die tijd moest doen ‘met een zeer gering
salaris en met zeer gebrekkige leermiddelen.’
Douwe Bezaan (1838-1898), van beroep horlogemaker, dreef een winkel in juwelen en voorwerpen van
goud en zilver, horloges, klokken en pendules in de Westerstraat wijk 2, nummer 4.4 Hij werd eigenaar van
Westerstraat wijk 4, nummer 40, het huidige nummer 19, in 1883. Nog hetzelfde jaar liet hij een nieuw winkelpand bouwen. De aanbesteding kondigde hij aan in de plaatselijke krant: ‘Aanbesteding. De Architekt
K. SWAGERMAN Pz, te Bovencarspel [Bovenkarspel] zal namens den heer DOUWE BEZAAN te Enkhuizen, op DONDERDAG 13 DECEMBER 1883, des voormiddags ten 11 ure, in het Koffijhuis van den heer J.
SCHOLTEN Dz. aldaar, aanbesteden: Het AMOVEREN van een GEBOUW, wijk 4 No. 40 in de Westerstraat
te ENKHUIZEN, en het daar ter plaatse opbouwen van een Woon- en Winkelhuis. BESTEKKEN zijn à f 1,verkrijgbaar bij genoemden Architekt, bij wien ook de TEEKENING ter inzage ligt en nadere inlichtingen
zijn te bekomen’ (afb. 2). In de zomer van 1884 verhuisde Bezaan naar het nieuwe pand.5
In 1890 nam de heer Heinrich Adelbert Staderman de winkel in boeken, tijdschriften en vervolgwerken
over van G. Post Uiterweer, waarna hij deze zaak vestigde hij in het pand van Bezaan, die er nog even bleef
wonen.6 Niet lang daarna, op donderdag 25 september 1890, vond de publieke verkoop plaats van diens inboedel en huisraad en diverse klokken, pendules en horloges.7 Daarna verkocht Bezaan het pand aan Staderman om elders een nieuwe start te maken. In 1895 nam de zoon van Douwe Bezaan, Rieuwert het pand weer
over van Staderman om er, net als zijn vader, een winkel in goud en zilver te drijven.
Van 1919 tot 1939 zat hier de kleermaker Reindert Jelgersma met zijn winkel. Hij liet de huidige winkel2 Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad, 1872-11-20; p. 4.
3 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, 1887-01-19; p. 3.
4 Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad, 1880-09-26; p. 3; Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad, 1881-06-10;
p. 3.
5 Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad, 1884-06-01; p. 3.
6 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1890-08-01; p. 3; Enkhuizer Courant.
Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1890-08-10; p. 3.
7 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1890-09-21; p. 3
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Afb. 7. De bestaande (links)
en de vergunde toestand
(rechts) van de begane
grond in 1979. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 8. De bestaande (links)
en de vergunde toestand
(rechts) van de verdieping/
zolder in 1979. Westfries
Archief, Hoorn.
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Afb. 9. De oostelijke zijgevel
in 1979. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 10. Lengtedoorsnede
in 1979. Westfries Archief,
Hoorn.

pui bouwen in de stijl van de Art Deco met de in die tijd gebruikelijke diepe etalagekasten. (afb. 3). Hij was
zijn zaak te Enkhuizen in 1906 begonnen ‘ten huize van den Heer T. v.d. Wal’ op Westerstraat 13’, waar hij als
‘mr. tailleur’ zich beleefd aanbeval.8 Al gauw breidde hij zijn assortiment uit met kinderkleding en dameskleding.9 In april 1907 trouwde hij met juffrouw H. Heerdt. Kort daarop kondigde hij de opening aan van zijn
kledingwinkel op de hoek van de Kerkstraat en de Nieuwstraat.10 In november 1909 verhuisde zijn zaak naar
Westerstraat wijk 4 nummer 30 om tien jaar later het huidige nummer 19 te betrekken.11 Zelf woonde hij met
zijn vrouw in Amsterdam. In 1938 verruilde hij nummer 19 voor het veel grotere winkelpand Westerstraat
114 dat hij eveneens liet voorzien van onderpuien in de stijl van de Art Deco.12
Nadien bevatte het winkelpand Westerstraat 19 de zaak in elektra van Rieuwert de Jong, die in 1942
de plint van de winkelpui liet vervangen. Dit zonder dat de winkelpui een wijziging onderging. De natuurstenen bekleding tegen de borstwering of plint, keerde echter niet terug (afb. 4). Voor de reparatie kreeg
hij toestemming van de burgemeester, die de taak van het college van Burgemeester en Wethouders tijdens
de bezettingsjaren waarnam.13 In 1956 liet De Jong een water closet in de woning aanbrengen met afvoer
op het gemeenteriool (afb. 5).14 In 1979 onderging de winkel een verbouwing tot een winkel-tearoom door
8 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1906-02-14; p. 3.
9 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1906-12-09; p. 3.
10 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1907-04-14; p. 7.
11 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1909-11-11; p. 4.
12 Gerrit Vermeer (2016), Bouwhistorische beschrijving Westerstraat 114, Enkhuizen, Oud Enkhuizen: Enkhuizen.
13 Westfries Archief (WFA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 4044 Enkhuizen, Westerstraat 19;
Vernieuwen borstwering en fundering gevel, 7-5-1942.
14 WFA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 4045 Enkhuizen, Westerstraat 19; Veranderen woning,
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Afb. 11. De voorgevel in 2009.
Foto auteurs.

Afb. 12. Detail winkelpui.
Foto auteurs.
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banketbakker A. Massenberg, die al een winkel had
in gebak, ijs en koffie in het aangrenzende pand Zuiderkerkstraat 3. Tot die tijd bevond zich achterin het
huis een gang en een woonkamer en in een uitbouw
tegen de achtergevel een keuken (afb. 7). In de behoefte aan een groter winkeloppervlak verdween de
woonkamer en kreeg de keuken een nieuwe bestemming als bergruimte. In die tijd kreeg ook de woning
op de zolder een nieuwe indeling (afb. 8). In eerste
instantie mocht de eigenaar de huidige winkelpui
vervangen door een moderne pui van aluminium,
maar na het indienen van een vereenvoudigd ontwerp, maakte de welstandscommissie daartegen bezwaar en zag de eigenaar daar vanaf.15
De winkelruimte maakte nog meerdere zaken
mee, waaronder de winkel Cursief voor boeken, tijdschriften en cd’s. Heden krijgt de winkel een woonbestemming.
Beschrijving
Het huidige pand Westerstraat 19 kwam tot stand in
1884 naar ontwerp van architect K. Swagerman Pz,
te Bovenkarspel. Het diepe pand beschikt over een
gerende voorgevel. Het bestaat uit een hoge begane
grond met alleen aan de voorzijde een korte verdieping met een tentdak (afb. 9, 10). Daarachter strekt
zich een zadeldak uit. Het was in de negentiende Afb. 13. Achtergevel. Foto auteurs.
eeuwse bij dergelijke kleine panden een gebruikelijke
oplossing. Aan de voorzijde bevindt zich een lijstgevel met een dakkapel (afb. 11), aan de achterzijden een
puntgevel (afb. 12), beide uitgevoerd met kenmerken van de destijds populaire neorenaissance, gebaseerd
op de Hollandse renaissance. Deze kenmerken zijn eveneens in de eveneens uit 1883 stammende keukenuitbouw. De oorspronkelijke onderpui maakte in de jaren dertig plaats voor de huidige.
Voor- en achtergevel
De bakstenen lijstgevel aan de winkelstraat verrees in 1883-1884 in opdracht van de juwelier Douwe Bezaan,
die er zelf ging wonen. De onderpui in Art Decostijl uit de jaren dertig van de twintigste eeuw, kwam tot
stand voor het modehuis R. Jelgersma.
De natuurstenen bekleding van de plint van de winkelpui ging verloren bij een in 1942 vergund funderingsherstel van de voorpui. Hiervan bestaat nog een zwartwit foto uit de jaren dertig, die een donkere steen
vertoont met een lichtere vlam (afb. 3). De gang tussen de diepe etalagekasten volgt de schuine richting van
de hoofdas van het pand (afb. 11, 12). Aan weerszijden van de kasten vertonen de rijk geornamenteerde stijlen hoofdzakelijk verticale accenten. Boven de grote spiegelruiten en de gang naar de voordeur bevindt zich
rijk vormgegeven bovenlicht in harmonicavorm met tussen de horizontale regels glas-in-lood ruitjes.
Op de verdieping bevinden zich twee vensters met T-kozijnen. Witte blokjes sieren de strekse bogen
erboven (afb. 11). Gestileerde Korintische pilasters, met in de schacht een verdiept veld, sluiten aan weerszijden de gevel af. Ze dragen een omgehoekte kroonlijst die aan weerszijden van het midden steunt op een
classicistisch uitgevoerde kraagsteen. In het midden, waar de kroonlijst is onderbroken, gaat het metselwerk
21-12-1956.
15 WFA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 4046 Enkhuizen, Westerstraat 19; Veranderen winkel tot
winkel annex tearoom, 8-5-1979.
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Afb. 14. De binnenzijde van de etalages met voordeur. Foto auteurs.

Afb. 15. De grote kastenwand. Foto auteurs.
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Afb. 16. Zoldering begane
grond. Foto auteurs.

Afb. 17. De verdieping aan
de voorzijde van het pand.
Foto auteurs.

hoger op, en verheft zich een dakkapel. Deze bezit een geprofileerde toog aan de bovenzijde en eenvoudige
wangen opzij.
Op de achtergevel sluit eveneens een in neorenaissance uitgevoerde keukenuitbouw aan. Boven het grote venster beneden en het zoldervenster in de achtergevel en het venster in de uitbouw, zijn de strekse bogen
telkens versierd met drie witte blokjes. Een serre tegen de achtergevel werd in 1979 verwijderd (afb. 6). De
puntgevel vertoont kleine schoudertjes en een toppilaster met een gemetselde uitkraging, een verdiept veld
en een bekroning in de vorm van hoofdgestel, vermoedelijk van kunststeen.
Begane grond
Achter de etalagekasten bevindt zich een achterwand met de voordeur, die nog uit de jaren dertig moet
stammen (afb. 14). In de winkel staat een hoge kast, die reeds is weergegeven op de tekening van de bestaande toestand in 1979 (afb. 7). Het is onduidelijk wanneer deze grote kast aan het winkelinterieur werd
toegevoegd. Daarnaast bleef er een kleinere bewaard in dezelfde stijl.
In 1979 bevond zich achterin op de begane grond nog een woonkamer. De winkel nam het grootste deel
van de beschikbare ruimte in beslag. In de oorspronkelijke situatie zal de winkel veel kleiner zijn geweest en
moet de gang veel langer zijn geweest. Deze liep vermoedelijk van voor- naar achteren langs een klein magazijn en een voor- en een achterkamer. Bij de ingrijpende verbouwing van 1979 werd de balklaag boven de
winkel vermoedelijk vervangen voor de huidige.
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Afb. 18. de zolder gezien
naar de voorgevel.
Foto auteurs.
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Verdieping en zolder
Met het vergroten van de winkel zal er een steeds groter gedeelte van de zolder voor bewoning in gebruik zijn
genomen. Op de tekening van de bestaande toestand in 1979 diende de verdieping in het voorste gedeelte
als slaapkamer (afb. 17). Daaraan grensde op de zolder daarachter een doorloopkamer, waar ook geslapen
werd (afb. 8). Aan een ruime hal bevonden zich in het achterste gedeelte van de zolder nog een kleine en een
grote slaapkamer. Bij de verbouwing in 1979 wist de aannemer, Ramkema en Dangermond uit Enkhuizen,
die ook de tekeningen leverde, vrijwel de gehele hal om te zetten in woonruimte. Bij deze verbouwing moet
ook de zolder ingrijpend zijn verzaagd (afb. 18). Heden zijn alle latere jukken, die dienden ter ondersteuning
van de sporen, verwijderd op één na. In de huidige uitgeklede toestand bestaat de dakconstructie daardoor
enkel uit sporen. Zonder enkele vorm van ondersteuning en hangt de vliering zonder steun boven de zolder,
schijnbaar enkel uit gewoonte.
Conclusie
Het woon-winkelpand in neorenaissancestijl uit 1883-1884 heeft beeldbepalende kwaliteiten. Monumentale
waarde bezit vooral de onderpui uit de jaren dertig. Te overwegen valt om de huidige plint van baksteen op
enig moment weer te bekleden met natuursteen, overeenkomstig de oorspronkelijke situatie. Bij de eventuele
verplaatsing van de voordeur naar voren verdient het aanbeveling deze toch tenminste ruimschoots achter
het gevelvlak te houden, indachtig de oorspronkelijke situatie.
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