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Bouwhistorische waarneming
H.J. Schimmelstraat 12, Enkhuizen
door Gerrit Vermeer
in opdracht voor de gemeente Enkhuizen
namens de Vereniging Oud Enkhuizen.
februari 2016
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Afbeelding omslag: De voorgevel van Schimmelstraat 12 omstreeks 1935. Foto Oud Enkhuizen.
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Afb. 1. De minuutkaart
van 1832. De rode
pijl heeft het perceel
H.J. Schimmelstraat 12 aan.

ò
Afb. 2. De voorgevel.Links de aanbouw
(H.J. Schimmelstraat 14). Foto auteur.

Identificatie
H.J. Schimmelstraat 12-14, 1601 HS Enkhuizen
Rijksmonument nummer 15087
Kadastraal: F 3316
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Afb. 3. De trapgevel. Foto auteur.

Afb. 4. De plattegrond van de
begane grond tot 1951.
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Situering
H.J. Schimmelstraat 12 staat aan het westelijke uiteinde van het vroegere Molenpad, vlakbij de stompe hoek
die de noordelijke straatwand maakt met de Dijk. Naast het huis staat op het tamelijk brede perceel een
uitbouw, die al staat weergegeven op de minuutkaart uit 1832 (afb. 1). Hierop staat aan de achterzijde een
langwerpige uitbouw weergegeven, die al lang geleden is verdwenen. In 1832 behoorde het huis toe aan
winkelier Nicolaas Becker.
De gevel
Het diepe huis bestaat uit een hoge begane grond (3
m. van vloer tot plafond), een lage verdieping (2,05
m. van vloer tot plafond) en een zolder met een vliering (afb. omslag, 2). De trapgevel voor is gerend.
De onderpui bestaat uit donkere baksteen in staand
verband, de geveltop uit een oranje rode baksteen in
kruisverband. De redengevende beschrijving dateert
het onderste gedeelte in de achttiende eeuw. De vrijwel geheel uit baksteen gemetselde trapgevel stamt
onmiskenbaar nog uit de eerste helft van de zeventiende eeuw.
De trapgevel
Om bij de treden van de trapgevel tot een rechtstand
te komen, is het voorlaatste blokje in de lagen met
koppen vrijwel steeds een klezoor (kwart baksteen)
(afb. 3). Dat is kenmerkend voor metselwerk uit de
zeventiende eeuw en ouder. De heldere oranje kleur
van veel bakstenen en de trapgevel wijzen op een
bouw voor het midden van de zeventiende eeuw. De
Afb. 5. De schouw in de zijkamer. Foto auteur.
onderste lijst en de lijsten aan de bovenzijde van de
treden bestaan uit drie van onder naar boven steeds
verder uitkragende metsellagen. Een toppilaster versterkt de bovenste trede. Deze rust op verticale, gekantelde blokjes baksteen en twee eveneens iets gekantelde metsellaagjes. Op de pilaster ligt een natuurstenen
dekplaat met geprofileerde randen.
Tegen de top zitten de ankers met langgerekte, naar de uiteinde steeds dunner wordende schieters, die
de geveltop op zijn plaats houden.
Op een foto uit 1935 is de gevel voorgesteld zonder de later aangebrachte knipvoegen en met nog een
aantal kleinere scheuren in de geveltop (afb. omslag).1 Op de foto zijn de uitkragende lijst onderin en de
bekronende lijsten van de treden van de trapgevel duidelijk van een veel lichtere, ongetwijfeld gele baksteen.
Dit kleurverschil moet bij een latere ingreep ongedaan zijn gemaakt. Kennelijk zijn de lijsten toen ingeboet
met een oranje baksteen.
De onderpui
De metsellagen van de huidige onderpui lopen veel rechter en strakker dan die in de geveltop (afb. 2). De
bakstenen zijn veel harder gebakken en er tussen zaten oorspronkelijk zeer dunne lintvoegen, zoals nog te
zien is op de foto uit omstreeks 1935 (afb. omslag). Dat wijst er op dat deze onderpui een wijziging betreft
uit de achttiende eeuw. Helaas zijn de fijne voegen later vervangen door de huidige nogal opzichtige knip1 Foto. ca 1935, A.C.M. van Rossem, omstreeks 1935, Archief Oud Enkhuizen, nummer 5295, afbeeldingsbestand
SD_193xxxxxR0070.jpg.
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Afb. 6. De herbouwde achtergevel.
Foto auteur.

Afb. 7. Het resterende sleutelstuk op
de begane grond. Foto auteur.
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Afb. 8, 9. Sleutelstukken op de verdieping. Foto’s auteur.

voegen. Bovenin zitten twee lage vensters die de lage verdieping van daglicht voorzien. Beneden zit in het
midden een venster en aan weerszijden een deur. Volgens de oude foto zat er voordoen een venster rechts en
in het midden een deur. De huidige situatie ontstond in 1951.2
Wijzigingen in het interieur
In 1951 diende de uitbouw opzij als woonkamer, de voorzijde van het huis was oorspronkelijk een winkel en
het achterste gedeelte van het huis diende nog tot in de jaren zeventig als schuur (afb. 4). In 1951 kwam in
het voorste gedeelte een tweede slaapkamer. In 1955 kreeg de woning een watercloset.3 Tot 1976 diende de
verdieping nog als pakzolder. In dat jaar onderging het interieur een ingrijpende wijziging.4 De toenmalige
eigenaar verkreeg toestemming om in de pakzolder drie slaapkamers onder te brengen. Bij deze laatste verbouwing kreeg het huis ook centrale verwarming en werd het inwendige houtskelet van het pand grotendeels
aan het oog onttrokken door rijkelijk toegepaste gipsplaten.
2 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 945 Enkhuizen, H.J. Schimmelstraat 12, 14; Bouw slaapkamer, 14 december 1950.
3 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 946, Enkhuizen, H.J. Schimmelstraat 14; Veranderen woning, 23-12-1955.
4 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 947 Enkhuizen, H.J. Schimmelstraat 12, 14; Veranderen
pakhuis tot woning, 25-5-1976.
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Afb. 10. Sleutelstuk op de verdieping. Foto auteur.

Afb. 11 en 12. Delen van de eiken jukken van de kap, links met het telmerk VI. Foto’s auteur.
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Afb. 13. De vliering
boven de jukken met
sparren en windschoren. Foto auteur.

In de kamer opzij in de aanbouw zitten nog delen van een negentiende-eeuwse schouw in een grove versie van de Lodewijk XVI-stijl (afb. 5).
De achtergevel
Vermoedelijk bij de verbouwing van 1976 is de oude achtergevel opnieuw opgetrokken. Deze behield wel
ongeveer zijn oude vorm (afb. 6). Karakteristiek voor Enkhuizen zijn de gemetselde, horizontale lijsten en
de kleine rondboogvenstertjes in de geveltop, hier een tuitgevel met vlechtingen. Alle bouwsporen en karakteristieke details gingen bij de herbouw verloren. De toplijnen van de geveltop steken net iets uit boven de
dakvlakken.
Het inwendige houtskelet
Het inwendige, vrijwel geheel uit eiken bestaande houtskelet is slechts gedeeltelijk zichtbaar, maar moet nog
vrijwel geheel aanwezig zijn. De balken boven de begane grond maken tenminste voor het grootste gedeelte
deel uit van gebinten, bestaande uit half in het muurwerk verzonken muurstijlen, sleutelstukken, een dekbalk
en korbelen. De muurstijlen zijn weggewerkt achter gipsplaten. Het nog aanwezige sleutelstuk heeft een klassiek profiel met een ojief (afb. 7).
Op de verdieping zijn veel meer sleutelstukken aanwezig, vergelijkbaar met die beneden, met steeds ook
sporen van de verdwenen korbelen (afb. 8-10). Ook hier zitten de muurstijlen achter gipsplaten.
Op de zolder staan nog voor een groot deel zichtbare eiken jukken, waarover wormen liggen, die de nog
op de vliering zichtbare sparren ondersteunen (afb. 11, 12). Deze vertonen sporen van de geteerde touwtjes,
waarmee de panlatten waren bevestigd (afb. 13). Op deze sparren zijn na de Tweede Wereldoorlog platen
asbest gelegd. De jukken in de kap bevatten telmerken, onder andere een VI.
De dakvlakken
Op het westelijke dakvlak van het zadeldak liggen nog Hollandse dakpannen, op het oostelijke dakvlak Opnieuw verbeterde Hollandse dakpannen.
Conclusie
De trapgevel aan de voorzijde, de verhouding tussen de hoge bel-étage en de lage verdieping, de karakteristieken van het eiken houtskelet, de klassieke profilering van de sleutelstukken en de eiken kap duiden er
op dat het hier om een pand uit de eerste helft van de zeventiende-eeuw gaat. De onderpui aan de voorzijde
stamt uit de achttiende eeuw.
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