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Afb. 1. De kadastrale minuutkaart uit 1832. De rode pijl
wijst op Peperstraat 13. Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

Afb. 2. De stadsplattegrond van Egmond-Meijer uit 1902.
Peperstraat 13 is samengevoegd met Karnemelksluis 1-3.
Archief Oud Enkhuizen.

Identificatie
Peperstraat 13, 1601 JP Enkhuizen.
Rijksmonument 15078.
Beschrijving: Aan de Peperstraat gepleisterd en verminkt pand met topgevel aan de Karnemelksluis, waarin
twee gevelstenen. XIX herbouwd.
Situering
Peperstraat 13 bestaat uit een breed huis met een kopse gevel aan de Karnemelksluis. Sinds het einde van de
negentiende eeuw vormt het een kadastrale eenheid met Karnemelksluis 1-3. De panden aan de Peperstraat
hebben een achteruitgang aan een steeg, die parallel met de Peperstraat loopt, het Hoerenjacht. Karnemelksluis 1-3 vormt aan de noordzijde de kop van deze bebouwing.
Geschiedenis
In de geveltop aan de Karnemelksluis zit bovenin een zeventiende-eeuwse gevelsteen met de letters CINB, die
naar verluid duiden op de naam van de mogelijke bouwheer Cornelis Janszoon Nieuweboer.
Op 12 november 1784 draagt een zekere Jan Pomp het huis voor de schepenen van de stad Enkhuizen
over aan Dirk Zoutberg. In 1832, bij de invoering van het kadaster, het van staatswege gehouden openbaar
register van onroerend goed, staat het pand, aangegeven als perceel nummer 616 van het kaartdeel E, bestaande uit een huis met erf, op naam van de kaarsenmaker Frederik Zoutberg de zoon van Dirk Zoutberg.
Frederik bezat ook het huidige Peperstraat 11, perceel 616, dat als pakhuis staat vermeld. Het pand naast
het dwarshuis, het huidige Karnemelksluis 1-3, het toenmalige perceel 615, was in die tijd eigendom van de
koopman Klaas Engelbrecht en diende als woonhuis.
Op 17 december 1890 kocht de timmerman Hendrik de Haan de drie de genoemde percelen. Het jaar
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Afb. 3. Rechts Peperstraat
13 nog voor 1900. Het
pand beschikte nog niet over
een winkelpui.

Afb. 4. Peperstraat 13 aan
het einde van de straat links,
omstreeks 1900. De winkelpui blijkt in die tijd een donkere kleur te hebben gehad.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 5. Plan voor de nieuwe
kap uit 1934. Westfries
Archief, Hoorn.
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Afb. 6. Peperstraat 13 in 1962. Rechts om de hoek Karnemelksluis 1-3. Fotograaf G.J. Dukker. Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

daarop trouwde hij met Aaltje Jaring en vestigde hij zich hier.1 Later stond hij ingeschreven bij de burgerlijke
stand als koopman en verkocht hij meubels. Omstreeks 1900 kreeg het huidige Peperstraat 13 zijn huidige
gedaante met een woongedeelte links en een winkel met etalage voor het meubelmagazijn rechts. Op 7 mei
1903 kocht De Haan Westerstraat 37 om daar zijn zaak voort te zetten.2 Peperstraat 13 en Karnemelksluis
1-3 verkocht hij in 1903 Pieter Bosman. Die liet er zijn dochter Engeltje wonen, die op 11 februari 1904
trouwde met slager Gerbrand Liefhebber Cz.3 In de gevel kwam, onder de gevelsteen CINB een tweede oude
gevelsteen met een os met het opschrift ‘Den Vetten Os’ (afb. 13), de naam van de slagerij, die op 19 februari 1904 opende en hier nog lange tijd gevestigd bleef. De Enkhuizer Courant sprak van een affaire die
trachtte ‘zooveel mogelijk aan de eischen des tijds te voldoen’. Het betrof ‘een netten, frisschen slagerswinkel,
waarachter slacht-, rook- en kookplaats.’4 In 1915 maakte de Enkhuizer Courant melding van grote hoeveelheden beenderen van paarden en runderen, die tevoorschijn kwamen bij de graafwerkzaamheden voor
een riolering. Met verwijzing naar ‘Den Vetten Os’ dacht de journalist aan de activiteiten van slagers op die
plaats, maar daarvoor bestond deze slagerij uiteraard veel te kort.5 In 1923 werden Engeltje en Gerbrand zelf
eigenaar van het pand. In 1934 kreeg slager Gerbrand Liefhebber vergunning voor het vervangen van de
kap van zijn pand.6 In de aanvraag benadrukte de aanvrager dat de ‘oude gevel aan de Karnemelksluis’ bleef
bestaan. De kap kreeg een beschot en tussen de hergebruikte dakpannen kwamen zes zespans dakpannen
voor ‘licht en lucht’. Dit met de aantekening dat de zolder als bergplaats en droogzolder moest dienen. Later
1 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1891-07-15; p. 3.
2 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, Oud Enkhuizen: Enkhuizen, 44.
3 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1904-01-31; p. 2.
4 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1904-02-19; p. 2.
5 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1908-09-11; p. 2.
6 Westfries Archief, Hoorn (WFA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 4773, Enkhuizen, Peperstraat
13; Nieuwe kap van woning, 15-2-1934.
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Afb. 7. De bestaande (boven) en de vergunde toestand
(onder) aan de Karnemelksluis in 1964. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 8. De bestaande (boven) en de vergunde toestand
(onder) van de achtergevel van Peperstraat 13 in 1964.
Westfries. Archief, Hoorn.

Afb. 9. De bestaande (links)
en de vergunde toestand
(rechts) van de begane
grond in 1964. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 10. De bestaande (links)
en de vergunde toestand
(rechts) van de zolder in
1964. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 11. Peperstraat
13 gezien vanaf de
Karnemelksluis.
Foto auteurs.

nam zoon Cornelis Liefhebber de slagerij over en zette die samen met zijn vrouw voort. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog diende het deel van het pand aan de Karnemelksluis als gaarkeuken voor de bevolking. In 1964
verbouwden de Gebroeders de Graaf de woning met slagerij voor de nieuwe eigenaar tot een woning met
bedrijfsruimte voor een autorijschool.7 In de slagerswinkel kwam een theorielokaal. Er kwam een watercloset
en het pand kreeg een nieuwe indeling. Daarbij kreeg zowel de gevel van het pand aan de Karnemelksluis als
de achtergevel van het pand aan de Peperstraat een geheel nieuw aanzien. In 1972 kwam kreeg de dakkapel
van Peperstraat 13 aan de achterzijde een aanzienlijke uitbreiding. In 1994 verrees de huidige dakkapel aan
de kant van de Peperstraat.8
Beschrijving
Gevel aan de Peperstraat
Op de oudste foto’s staat het huis al weergegeven met een gepleisterde gevel aan de Peperstraat. Het huis bezat links een drietal hoge vensters op onregelmatige afstand van elkaar, rechts van het midden een deur en
dan vermoedelijk nog twee hoge vensters links daarvan. Omstreeks 1900 maakten de deur en alle openingen
links daarvan plaats voor de nog aanwezige winkelpui met voordeur. Van de pui resteert nog de gesneden
omlijsting met aan weerszijden een gecanneleerde pilasters met een kapiteel in de vorm van ijzerbeslag, ontleend aan de Hollandse Renaissance. Deze dragen een klassiek hoofdgestel (afb. 4, 6, 14). Het venster helemaal links moet onderdeel hebben gevormd van een latere uitbreiding of toevoeging, aangezien dit deel van
het huis een eigen kapje bezat (afb. 3). De kamer onder dit kapje had daardoor een zelfstandig karakter (afb.
9). In 1934 kwam dit onderdeel van het huis onder een gemeenschappelijk zadeldak (afb. 5, 6). De gietijzeren schieters links van de muurankers stammen uit de negentiende eeuw. Helemaal rechts bevindt zich een
schieter die nog uit de zeventiende eeuw zou kunnen stammen.
Kopse gevel aan de Karnemelksluis
Het muurwerk van de kopse gevel bestaat uit baksteen afkomstig uit de eerste helft van de zeventiende eeuw,
gemetseld in kruisverband (afb. 11, 12). Op een ronde ventilatieopening met een radvormig rooster na, bevat
de gevel beneden geen openingen of sporen daarvan. De schieters van de strijkbalk vertonen een zeventiende-eeuwse vorm. De halfsteens geveltop met alleen strekken, bestaat uit veel grotere bakstenen. Deze bevat
een pakhuisdeur met aan weerszijden een halfrond stalvenster. Onder de deur bevindt zich de zeventiendeeeuwse gevelsteen Den Vetten Os met een voorstelling van een os, die de slager G. Liefhebber daar in 1903
liet plaatsen (afb. 13). Boven de pakhuisdeur bevindt zich een hijsbalk in de vorm van een stalen I-balk.
7 WFA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 4774, Enkhuizen, Peperstraat 13; Veranderen woning met
bedrijfsruimte, 27-2-1964.
8 WFA, 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 2072, Enkhuizen; Binnenstad, Peperstraat 13; Plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, 12-7-1994.
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Afb. 12. De kopse gevel aan de Karnemelksluis.
Foto auteurs.

Afb. 13. Den vetten Os.
Foto F. Ferro. Rijksdienst
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.
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Afb. 14. De winkelpui.
Foto auteurs.

Afb. 15. Plavuizen achter de
kopse gevel. Foto auteurs.

Daarboven is de gevelsteen met CINB herplaatst met ornamenten uit de zeventiende eeuw. De puntgevel vertoont aan weerszijden beitels en een klein tussentrapje. Het is denkbaar dat deze omstreeks 1900 herbouwde
geveltop in grote lijnen zijn voorganger als voorbeeld heeft gehad.
De achtergevel van het pand aan de Peperstraat is geheel vernieuwd in nieuwe materialen (afb. 8).
Inwendig
Direct achter de kopse gevel ligt er beneden nog een klein vloertje van oude plavuizen, die mogelijk bij een
vroegere verbouwing zijn aangetroffen en hergebruikt (afb. 15).
Beneden zijn eventuele oude sporen geheel weggewerkt achter hedendaagse interieurafwerking (afb. 16).
Noemenswaardig zijn wel de bovenlichten met glas-en-lood. Op de zolder zijn hier en daar onderdelen zichtbaar van de kapconstructie uit 1934 (afb. 17).
Karnemelksluis 1-3
Het pandje aan de Karnemelksluis bevatte aan het einde van de negentiende eeuw vermoedelijk de timmerwerkplaats en later meubelmakerij van Hendrik de Haan. Het huis doet denken aan een blokje met twee
werkliedenwoningen, zoals die sinds het einde van de negentiende eeuw in grote getalen in Enkhuizen verrezen (afb. 6). Als werkplaats werd het blokje aan weerszijden van twee hoge vensters voorzien van een dubbele
deur. Na de verbouwingen die het pandje na 1964 onderging, werd uiteindelijk al het muurwerk en de kap
vervangen, zodat uitsluitend de ruimtelijke vorm bewaard bleef (afb. 7).
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Afb. 16. De kamer achter de drie vensters in het vroegere woongedeelte van het pand,
waar de twee kamers zijn samengevoegd. Foto auteurs.

Afb. 17. De zolder met delen van de kap.
Foto auteurs.
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Conclusie
Van het pand is het negentiende-eeuwse gevel aan de Peperstraat een beeldbepalend negentiende-eeuws element met een winkelpui uit omstreeks 1900`. Van de kopse gevel aan de Karnemelksluis zou de begane
grond nog uit de zeventiende eeuw kunnen dateren. De geveltop is later herbouwd, maar bevat wel twee
bijzondere gevelstenen, waarvan Den vetten os zeker van elders komt.
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