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Afb. 1. Detail van de kadastrale kaart uit 1832. Westerstraat 15
(boven) en Zuiderkerksteeg 6 (onder) zijn aangegeven met een pijl.

ò

Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Westerstraat 15
Identificatie
Westerstraat 15, 1601AB Enkhuizen
Rijksmonument nummer 15118.
Beschrijving: Pand met gotische trapgevel waarin geprofileerde korfboognissen rond de vensters. Pui van
beton.
Stedenbouwkundige situatie
Het oostelijke gedeelte van de Westerstraat maakt deel uit van de oudste kern van Enkhuizen, dat uit het
land naar voren steekt en aan drie zijden werd begrensd door de Zuiderzee. In de vroege geschiedenis van de
stad stond er langs de Westerstraat vermoedelijk een lintbebouwing. Aan deze straat staat een aaneengesloten bebouwing op diepe tot zeer diepe percelen. De bebouwing aan de achterzijde van de percelen vertoont
een veel onregelmatiger verloop met verspringende rooilijnen en openingen. Dit lijkt er op de wijzen dat de
bebouwing aan de achterzijde van de percelen nog lang bij de huizen aan de Westerstraat bleven behoren.
Nummer 15, op de minuutkaart van 1832 op sectie F aangegeven als perceel 191, staat aan de zuidzijde van
de straat (afb. 1). Aan de achterzijde grensde het kerkhof van de Zuiderkerk, dat een gebogen vorm had.
Hierdoor verschillen de percelen aan de Westerstraat hier sterk van diepte. Op de kaart van 1832 staat het
huidige Zuiderkerksteeg 6, aangegeven als perceel 205, recht achter Westerstraat 15, er al. Het huis aan de
Westerstraat heeft aan weerszijden een osendrup, zodat het geen gemene muur heeft met een van de buurpanden. De tuitgevel achter is beneden aan het zicht onttrokken door een dwarspand met een zadeldak met
topgevels aan weerszijden (afb. 12, 34). Links strekt zich een achter het dwarspand een smalle aanbouw uit,
zoals ook al weergegeven op de minuutkaart (afb. 36).
Geschiedenis
Schoenmakers en huidekopers
Van het pand de Ossekop zijn al eigenaren bekend uit het einde van de zeventiende eeuw.1 Vanaf 1679, toen
de lakenhandelaar Jurriaan Freeks van Wilsum ook het pand in de Zuiderkerksteeg in bezit kreeg, bleven het
huidige Westerstraat 15 en Zuiderkerksteeg 6 eeuwenlang in één hand.2 Van Wilsum bezat in de nooit geheel
bebouwde stadsuitbreiding uir 1592 een buiten aan de oostzijde van het Handvestwater, dat zich uitstrekte
1 Suus Messchaert-Heering (2001), Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp: Geschiedenis van de ‘Doorne Croone’, ‘t Soute
Eylandt’ enan-dere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen, Enkhuizen: Oud Enkhuizen: Enkhuizen, p. 17-19.
2 Frans Chattellon e.a., 40 Jaar Stadsherstel Enkhuizen, Enkhuizen 2013, 121.
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Afb. 2 (boven). Ontwerp voor een nieuwe slagerij voor Westerstraat 15 uit 1927 door de
Gebroeders de Graaf. Linksboven de onderpui,
rechtsboven de achterwand met vensters en beglaasde deuren voor de daglichttoetrede tot de
woonkamer erachter, linksonder de plattegrond
en rechtsonder de oostelijke wand van de winkel.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 3. Rechts de bestaande toestand in 1934
met een bedsteewand in de woonkamer en in de
slaapkamer met daartussen een gang met trap.
Links de vergunde toestand.
Westfries archief, Hoorn.
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Afb. 4. Opmetingstekening uit
1944. Archief Oud Enkhuizen.

tussen de Modderpomp (Noordergracht) en de Kruislaan. en Wilsumburg heette.3 In 1788 kwamen de panden het in bezit van de meesterschoenmaker Roelof Marna, die ze kocht voor een lijfrente van 70 gulden
jaarlijks uit te keren aan de vorige eigenaar, de 73-jarige Jan Blikkenhorst. Het beroep van schoenmaker, leerbewerker en huidenkopers zou de naam de Ossekop van Westerstraat 15 kunnen verklaren. Leden van het
betreffende gilde voerden de ossenkop als gevelteken.
Roelof Marna en zijn vrouw Pietertje Kruiff schonken het ‘pakhuis’ achter op hun erf (het huidige Zuiderkerksteeg 6), op 10 mei 1826 aan hun verwant Meindert Kruiff voor alle goede zorgen en broederlijke
genegenheid die ze van hem hebben ontvangen in de jaren dat ze een gevorderde leeftijd bereikten. In de
aanwijzende tabellen van de kadastrale minuut van 1832 staat op sectie F zowel het huis en erf nummer 191
aan de Westerstraat als het pakhuis 205 aan de Zuiderkerksteeg desalniettemin vermeld als eigendom van de
schoenmaker Roelof Marna.
Na het overlijden van leerkoper en schoenmaker Meindert Kruiff, die huis en pakhuis erfde, kreeg de
leerbewerker en schoenmaker Klaas Vijzelaar het huis en het pakhuis erachter op 19 juli 1860 in eigendom. Dit inclusief de leerinventaris: 20 klosjes garen, 5 bosjes hennep, schoenmessen, 6 paar muilen, 6 paar
schoentjes, 16 paar schoenen, 6 paar ‘mansmuilen’, diverse lappen leer, 3 pakken paardenleer, 24 lamsvelletjes, schalen en leesten, meerdere partijen leer. Hij verkocht het op 4 maart 1864 aan de goud- en zilverkashouder Dirk Bezaan.
Slagerij In de Ossekop
Op 16 maart 1887 vroeg de vleeshouwer Willem Schimmel de gemeente toestemming in Westerstraat 15
een slagerij te mogen beginnen. Na een gunstig besluit kocht Schimmel het pand en het pakhuis er achter
op 2 mei van Dirk Bezaan. Op hoge leeftijd verkocht hij het woon- en winkelhuis met erf, slachtstal, stal en
pakhuis op 2 mei 1911 aan slager Pieter Pereboom.4 Hij adverteerde met regelmaat: ‘In de Ossekop. Geregeld
verkrijgbaar: ossevleesch, varkensvleesch, kalfsvleesch. Ham Gerookt Vleesch, Boterhammenworst, Plockworst, Saucise de Boulogne, Leverworst, Bloedworst, Metworst, enz enz. Beleefd aanbevelend: P. Pereboom
v/h. W. Schimmel. Westerstraat Enkhuizen’.5 Kort daarop duidde hij de slagerij kortweg aan met De Ossekop,
om later weer over te stappen op In de Ossekop.6
3 Suus Messchaert-Heering, ‘Zondagse tuinen’, Steevast. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen, 37 (2015),. Van Wilsum
overleed op 18 oktober 1699 en ligt begraven in graf nummer 464 in de middenbeuk van de Westerkerk: WFA, toegangsnr. 170209 Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen, inventarisnr. 79, 1702-09_79_00008.jp2.
4 Westfries Archief, Hoorn (WFA), 0391 Collectie gedrukte stukken, 636, Stukken betreffende Vleeschhouwerij en Varkensslachterij ‘De Ossekop’ van P. Pereboom, voorheen W. Schimmel te Enkhuizen, later F.H. Wilms, 1914.
5 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1911-05-06; p. 7.
6 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1911-05-20; p. 3; Enkhuizer Courant.
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Afb. 5 (linksboven). De bestaande toestand in 1954 met rechts tegen de achtergevel, alleen van buitenaf bereikbaar, het gemak. Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 6 (rechtsboven). Tekening van de balkenlaag boven de begane grond uit 1962
met daarop aangegeven de telmerken. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Hoorn.
Afb. 7 (linksonder). De gewijzigde situatie in 1971 met watercloset en douchecel.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 9. De vergunde situatie in 1971 op het achtererf. Rechts het slachthuisje met aanbouw en links de nieuwbouw met
voorverpakkingsruimte en koelcel. Westfries Archief, Hoorn.

Op 20 januari 1927 kreeg slager Friedrich Heinrich Wilms, vergunning de winkel van een nieuwe onderpui te voorzien door de firma Gebroeders de Graaf, die ook het eigentijdse ontwerp in Art Deco leverde
(afb. 2).7 De bestaande onderpui werd op de puibalk na verwijderd. In de nieuwe pui vonden eigentijdse tegels, beton en ‘blank eikenhout’ toepassing. De winkel kreeg een stoep en een vloer van granito en tot aan de
zoldering betegelde wanden. In de winkel kwam, zoals de tekeningen aangeven, een toonbank. Rechts in de
onderpui bood een open portaal toegang naar de winkel. Een tweede deur bood toegang tot een gang van het
woonhuis achter de nog tamelijk ondiepe winkel. Op de verbouwde gevel prijkte reeds een houten ossenkop,
waaraan de slagerij zijn naam ontleende. Dit gevelteken kan echter al veel ouder zijn. Heden hangt het gevelteken aan de vroegere slachtstal op het achtererf, rijp voor restauratie (afb. 4, 18, 19).
Uit een plattegrond van de bestaande toestand in 1934 blijkt dat de gang op de begane grond van de
onderpui helemaal doorliep tot aan de achtergevel van het pand (afb. 3).8 Achter de winkel bevond zich de
woonkamer, die uitsluitend daglicht ontving via de twee vensters en de beglaasde deuren naar de winkel.
In de achterwand van de woonkamer bevond zich een bedsteewand met twee bedsteden en in het midden
een kast. Daarachter bevond zich de trap naar de zolder. Aan de andere kant van de trap bevond zich opnieuw een wand met twee bedstedes aan weerszijden van een kast, die openden naar de slaapkamer in het
dwarspand aan de achterzijde van het huis. Winkel-woonpanden van een bouwlaag en een zolder, met donkere vertrekken aan een lange gang achter een ondiepe winkel, kwamen in de late negentiende en de vroege
twintigste eeuw vaker voor, niet alleen in Enkhuizen, maar ook in Hoorn.9 In 1934 verwijderde de firma
Bruinsma & De Boer de twee bedsteewanden en ontstond er na de verplaatsing van de vaste zoldertrap een
extra kamer (afb. 3). Dit nieuwe vertrek beschikte aan de kant van de woonkamer over enkele ondiepe kasten. In dit gedeelte van het huis bleef de toetreding van daglicht schaars.
Op 1 september 1954 kreeg Wilms toestemming voor de aanleg van een watercloset in zijn pand en van
een gemeenschappelijke septictank samen met zijn buurman op nummer 13, uit te voeren door de firma
Ramkema & Dangermond.10 Daarmee verviel het gemak, dat rechts tegen de achtergevel van het dwarspand
stond (afb. 5). Net voor de oorlog maar vooral na de oorlog maakten in Enkhuizen een groot aantal gemakken plaats voor een modernere voorziening.
In 1969 nam Jacob Glas senior de slagerij over. In 1971 liet hij achterin de lange gang door zijn huis,
Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1914-12-22; p. 6.
7 WFA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979
92, Enkhuizen, Westerstraat 15; Verbouw voorgevel, 20-1-1927.
8 WFA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 93, Enkhuizen, Westerstraat 15; Verbouw perceel, 18-11934.
9 Vermeer, G. (2016). Waardestellende en bouwhistorische beschrijving Kleine Noord 28, Hoorn. NH-5, Zuiderzeemuseum. Enkhuizen: Zuiderzeemuseum; Vermeer, G. (2017). Bouwhistorische en waardestellende beschrijving van Kleine Noord 26, Hoorn, NH-4,
Zuiderzeemuseum. Enkhuizen: Zuiderzeemuseum.
10 WFA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 94, Enkhuizen, Westerstraat 15; Bouw WC, 1-9-1954.
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Afb. 10. De uitbreiding van de winkel in 1978. Plannen
voor aanpassing van de woning werden uiteindelijk niet
ingediend.Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 11. De achtergevel in 1978. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 12. Lengtedoorsnede (bestaande toestand) in 1978. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 13. Dwarsdoorsnede in 1978. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 14. Plattegrond van de vliering in 1985
(bestaande toestand). Westfries Archief, Hoorn.

waar zich al het watercloset bevond, een douchecel aanbrengen, die ten koste ging van de slaapkamer in het
dwarspand aan de achterzijde (afb. 7).11 Na het watercloset was de douche het volgende modern gemak waarmee steeds meer huizen werden voorzien.
In het begin van de jaren zeventig slachtten veel slagers nog zelf, meestal achter hun winkel. Daartoe
stond er sinds het einde van de negentiende eeuw achter het huis een slachthuisje met daarachter een kleine
aanbouw met een stal (afb. 39). Dat was niet langer toereikend. Hij liet daarom door Joh. Van Doornik, een
plaatselijke aannemer, een ondertussen weer gesloopt onderkomen voor een koelcel en een ruime voorverpakkingsruimte bouwen (afb. 9).12 In 1978 nam zijn zoon J. Glas Jr de zaak over. Hij breidde de winkel uit
met de vroegere woonkamer beneden met een geheel betegelde werkruimte met koelcel (afb. 10). De lokale
aannemer Cor Roosendaal maakte de plannen en voerde deze uit.13 Met deze vergroting van de winkel was
deze zaak laat. In de eerste helft van de twintigste eeuw waren uitbreidingen van de winkelruimte in winkelstraten als de Westerstraat al aan de orde van de dag. De vroegere tussenkamer kreeg een nieuwe bestemming als kantoor en in het dwarspand kwam een woonkeuken. In 1985 onderging de woning door de firma
Ramkema & Dangermond boven een aanzienlijke verbouwing, waarbij deze een praktische indeling kreeg,
waarin de beperkte ruimte zo gunstig mogelijk werd benut (afb. 16).14 Op de vliering helemaal boven, waar
aan de uiteinden van de zolder voordien een uiterst kleine kinderkamer en een kleine ouderkamer was afgeschoten (afb. 14), kreeg een veel kleinere overloop en daarmee veel grotere slaapkamers. Dezelfde aannemer
verving in 1988 een koelcel.15 Glas Jr sloot de slagerij in 1999. In de tijd van de slagerij, speelde Zuiderkerksteeg geen rol in de bedrijfsvoering en verkrotte dit pand. Na de slagerij vestigde zich op de begane grond
een reisbureau, die de slagerswinkel op de onderpui na vrijwel geheel verwijderde. De winkel zal binnenkort
11 WFA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 95, Enkhuizen, Westerstraat 15; Bouw WC, 28-1-1971.
12 WFA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 96, Enkhuizen, Westerstraat 15; Bouw Koelcel enz., 185-1971.
13 WFA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 97, Enkhuizen, Westerstraat 15; Verbouw perceel, 20-61978.
14 WFA, 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 662, Enkhuizen; Binnenstad, Westerstraat 15;
Veranderen van een winkel annex woning, 19-2-1985.
15 WFA, 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 1190 Enkhuizen; Binnenstad, Westerstraat 15; Maken
van een koelcel, 20-12-1988.
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Afb. 15. Lengtedoorsnede in 1985. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 16. Plattegrond vergunde toestand in 1985. Westfries Archief, Hoorn.

8

weer dienen als woonruimte met behoud van de bijzondere onderpui.
Beschrijving
Voorgevel
In de beschrijving van de monumenten van WestFriesland opperde Herma van den Berg dat Westerstraat 15 deels uit de zestiende eeuw dateert (afb. 17,
20, 21).16 Het muurwerk op de eerste verdieping van
de voorgevel, die bestaat uit telkens vijf lagen baksteen afgewisseld met een laag Gobertange, doet dit
inderdaad vermoeden. Een bijzonderheid vormen
ook de vensternissen met korfbogen, bestaande uit
bakstenen en blokjes natuursteen. De gevel van het
wat lagere en iets bredere Westerstraat 76, waarvan
de datering van omstreeks 1540 vaststaat, vertoont
hetzelfde muurwerk een ongeveer gelijkvormige vensternis op de verdieping, maar dan zonder de kleinere vensters opzij.17 In het vermoedelijk dus eveneens
zestiende-eeuwse geveldeel van nummer 15 bevatten
de twee muurdammetjes tussen de drie vensternissen, klezoren (kwart bakstenen). De aaneengesloten
stukken metselwerk vertonen een staand verband.
Langs de onderkant van de vensternissen loopt een Afb. 17. De voorgevel in de zomer van 1957. Foto Nico
horizontale waterlijst, waarvan de kraal langs de on- Zomer, Oud Enkhuizen.
derzijde van baksteen is en de afzaat van natuursteen
(afb. 22). Een soortgelijke waterlijst loopt ook boven de korfbogen. Daarboven, in de onderste trede van de
trapgevel, strekken zich nog twee stukken uit van een natuurstenen laag uit de zestiende eeuw.
De oorspronkelijke, gotische geveltop, op nummer 76 nog wel aanwezig, maakte op nummer 15 in de
eerste helft van de zeventiende eeuw plaats voor de huidige trapgevel met toppilaster. Er zijn geen sporen
achtergebleven die iets vertellen over de vroegere vorm van de verdwenen geveltop. Op de treden en de toppilaster van de latere top ligt een natuurstenen dekplaat met een klassiek profiel. Om vanuit het kruisverband
tot een rechtstand te komen, pasten de metselaars in de treden van de geveltop steeds klezoren toe, zoals
voor 1700 gebruikelijk. De toppilaster steunt op een gemetselde overkraging. Verder vertoont de uiterst eenvoudige gevel geen ornamenten of siervormen. De geveltop moet uit de eerste helft van de zeventiende eeuw
dateren.
De onderpui in de stijl van de Art Deco uit 1927 bestaat uit een forse, deels betegelde omlijsting met
daarin, verdiept aangebracht een grote etalageruit met gesneden kozijn en glas-in-lood bovenlicht (afb. 20,
23, 24). De deur van de winkel en van het huis bevinden zich in een open gang achter het gevelvlak (afb 25).
Boven de etalage in het bakstenen fries was een ossenkop bevestigd. De naam van slagerij De Ossekop staat
nog in de belettering van de jaren twintig op de gevel (afb. 18). De houten ossenkop zou nog uit de late achttiende eeuw kunnen stammen, toen in het pand een schoenmaker en leerbewerker huisde.
Onderste balklaag
Het huis bestaat uit een hoge begane grond en een zolder met een vliering (afb. 12, 13). De vloer van de
begane grond ligt op 4.56 meter hoogte. De samengestelde balklaag met moer- en kinderbalken beneden bestaat uit acht balkvakken (afb. 6). Voor zover het pand over muurstijlen beschikt, zijn deze weggewerkt ach16 Herma M. van den Berg, De provincie NoordHolland, Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel VIII, ’s-Gravenhage 1955, p. 86.
17 R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg (1993), Huizen in Nederland. Friesland en Noord-Holland, Amsterdam/Zwolle, ‘Westerstraat 76’, p. 228-230.
9

Afb. 18. De voorgevel met
het opschrift uit 1927 en
de veel oudere houten ossenkop. Foto Ton Boon, Oud
Enkhuizen.

Afb. 20. De voorgevel in 2011. Foto auteurs.

Afb. 19. De houten ossenkop, hangend aan het slachthuisje. Foto auteurs.
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Afb. 21. De geveltop aan de
voorzijde. Foto auteurs.

Afb. 22. Detail van de voorgevel (waterlijst).
Foto auteurs.

ter latere wandafwerkingen. De balken worden nergens ondersteund door korbelen en er zijn ook nergens
duidelijke sporen daarvan aanwezig. Wel zit er onder elke balk een sleutelstuk. Mogelijk zijn de sporen in
de vorm van de kepen voor de pen van een verdwenen korbeel, weggewerkt. In het vierde en vijfde balkvak
vanaf de voorgevel bevindt zich aan de oostzijde een raveelbalk voor de vroegere haard met drie gekoppelde
sleutelstukken op de ontmoeting van de kreupele balk en de raveelbalk (afb. 26).
Voor zover de sleutelstukken ongewijzigd zijn, vertonen deze opzij een gesneden roos en aan de voorzijde een gotische peerkraal met riem en rijk uitgevoerde zijvlakken (afb. 27). Een groot deel van de sleutelstukken kreeg in de eerste helft van de zeventiende eeuw een klassiek ojiefprofiel, maar aan de zijkanten is te
zien, dat deze sleutelstukken oorspronkelijk ook een peerkraal hadden (afb. 28).
In 1962 vervaardigde een onbekende tekenaar van de onderste balklaag een tekening waarin telmerken
staan aangegeven, links rechte strepen en rechts maanvormige sikkeltjes (afb. 6).18 Ze tellen vanaf de strijkbalk met I naar II. III. IIII, V, X. Vanaf hier staat de V aangegeven als een streep met een dwarsbalkje met
daarvoor steeds een streep erbij, tot aan de strijkbalk achter, balk nummer 9. De telmerken zijn vanaf de
grond niet zichtbaar.
18 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Bouwkundige tekening Westertraat 15, Enkhuizen, BT-006042, Collectie Bouwkundige
tekeningen, Calque, april 1962, Adlib priref 30005982.
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Afb. 23 De onderpui in
2011. Foto auteurs.

Afb. 24. De winkel gezien
naar de Westerstraat.
Foto auteurs.

Afb. 25. De ingang van het
woonhuis. Foto auteurs.
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Afb. 26. De raveling van de
vroegere haard.
Foto auteurs.

Afb. 27. Sleutelstuk met gotische peerkraal.
Foto auteurs.

Kap
De kap bestaat geheel uit eikenhouten onderdelen. Tegen de voor- en de achtergevel staan strijkgebinten
en daartussen zeven gebinten, die de kap in acht vakken verdelen. Over de gehele lengte staan steeds twee
gebinten boven elkaar (afb. 12). Elk gebint bestaat uit twee krommers, een dekbalk en twee korbelen, met
pen-en-gatverbindingen met houten toognagels tussen dekbalk en krommer, alles van eiken (afb. 29). De
korbelen zitten halfhouts aan de dekbalken genageld. Deze gebinten vertonen een zeer grote overeenkomst
met die van het omstreeks 1540 gedateerde Westerstraat 76. Op de vliering bevindt zich de bovenste reeks
jukken (afb. 32). Zowel de onderste als de bovenste jukken dragen aan weerszijden een worm, die de sporen
ondersteunen die tussen de gebinten staan, steeds vier per balkvak. De sporen staan op een halfsteens borstwering, de onderste jukken aan de versnijding aan de onderzijde van de borstwering (afb. 12). De bovenste
gebinten zijn voorzien van windschoren, die het schranken in de lengterichting voorkomen.
De balken van elk gebint dragen telmerken, met rechte telmerken aan de westzijde (afb. 30) en sikkelvormige telmerken aan de andere kant (afb. 31). Van een aantal gebinten zijn de telmerken door latere betimmeringen aan het zicht onttrokken (zie schema). Sommige telmerken hebben een dwarsbalkje tegen het
laatste teken, het symbool voor 5 (afb. 30, 31). De telmerken zijn op dezelfde wijze vormgegeven als in 1962
waargenomen op de begane grond. Ze zitten alleen niet allemaal meer op de goede volgorde, waaruit valt af
te leiden dat een deel van de gebinten met gebruik van oude delen opnieuw is uitgeslagen.
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Afb. 28. Een sleutelstuk
waarvan de peerkraal moet
zijn verwijderd.
Foto auteurs.

Afb. 29. De onderste jukken
op zolder. Foto auteurs.

Afb. 30, 31. Telmerk 8, rechts
en links. Foto auteurs.
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Afb. 32. De bovenste jukken
van de kap op de vliering.
Foto auteurs.

Afb. 33. De geveltop achter.
Foto auteurs.

Schema

Kap onderste gebinten

Kap bovenste gebinten

Westzijde

Oostzijde

Westzijde

Oostzijde

2

II

Cc

1

C

3

III

1+dwars (5)

C+dwars

Strijkgebint voor

4

Cccc

11

5

X

111

II met dwars (6)

CC met dwars (6)

11+dwars (6)

7

1

C

1111

Cccc

8

111+dwars

ccc+dwars

X

C+dwars

6

Strijkgebint achter
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Afb. 34. De oostelijke zijgevel van het dwarspand achter.
Foto auteurs.

Afb. 35. De keukenuitbouw met daarachter het dwarspand
met daarover een zonder vergunning aangebracht balkon.
Foto auteurs.

Afb. 36. De verminkte kap
van het dwarspand aan de
achterzijde met links de
vensters in de achtergevel.
Foto auteurs.
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Afb. 37. De oude interieurafwerking in de keukenuitbouw.
Foto auteurs.

Afb. 38. De oude interieurafwerking in de keukenuitbouw.
Foto auteurs.

Achtergevel
De geveltop achter is heden aangesmeerd met cement (afb. 33). Op een opstandtekening uit 1978 staat de
geveltop weergegeven zonder de latere afwerking met aan weerszijden van de tuitgevel zeven beitels in het
metselwerk (afb. 11). Wellicht is later gekozen voor de harde afwerklaag om de wellicht wat verwaterde baksteen te verstevigen. De cement zal niet verwijderd kunnen worden zonder de bakstenen gevel nog verder te
beschadigen.
Dwarspand
Tegen de achtergevel staat een pand met de kap dwars op de richting van het huis, met topgevels aan weerszijden, die alleen zijn waar te nemen vanaf het erf van de buren (afb. 12). De gevel aan de kant van Westerstraat 13 vertoont een lappendeken van metselwerk (afb. 34). Beneden is vooral steens gemetseld in gele
baksteen in kruisverband. De halfsteens geveltop bestaat uit een oranje baksteen in een strekkenverband. In
het midden is de roet van de schoorsteen aan de binnenzijde doorgeslagen. Bij een recente, zeer storende ingreep zonder vergunning, is het bovenste topje van de geveltoppen en het pannendak verwijderd om ruimte
te maken voor een dakterras. De ruimte tussen de achtergevel en het zadeldak van het dwarspand onder het
dakterras is dichtgezet met rabatdelen.
In het dwarspand bevindt zich op de zolder aan de kant van nummer 13 (oostzijde) nog de moet van een
schoorsteen (afb. 35). De vloer van de zolder bestaat uit oude delen. Over de stuiknaden zijn afdeklatten bevestigd. De kap is grotendeels verzaagd voor de aanleg van het dakterras. Door het dichtzetten van de ruimte
tussen de kap valt er door de glas-en-loodvensters in de achtergevel van het hoofdpand geen direct daglicht
meer naar binnen.
Keukenuitbouw
Aan de westzijde van het perceel steekt er uit het dwarspand een keukenuitbouw met een lessenaarsdak (afb.
36). De lage gevel bevindt zich aan de voorzijde. De karakteristieke houten interieurafwerking zou uit de late
achttiende of de negentiende eeuw kunnen dateren (afb. 37, 38).
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Afb. 39. Het slachthuisje op
het achtererf. Op de achtergrond Zuiderkerksteeg 6.
Foto auteurs.

Afb. 40. Detail van het
slachthuisje. Foto auteurs.

Afb. 41. Het slachthuisje
van binnen. Foto auteurs.
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Afb. 42. Het slachthuisje van binnen, gezien naar het
zuiden. Foto auteurs.

Afb. 43. De aanbouw van het slachthuisje. Foto auteurs.

Slachthuisje met aanbouw
Omstreeks 1900 verrees een in neorenaissance uitgevoerd slachthuisje met een zadeldak (afb. 39). Voor en
achter zit er in de geveltop een deur. Aan de naar de Westerstraat gerichte voorzijde bevindt zich een brede
opening met daarboven rechte bogen van metselwerk. De sierblokken in deze strekken en in de rondboog
boven de deur blijken nader beschouwd te bestaan een dun laagje cement (afb. 40). Binnen is het gebouwtje
nog vrijwel geheel betegeld (afb. 41, 42). Hier en daar hangen nog vleeshaken. Tegen het slachthuisje staat
een aanbouw erachter met een flauw lessenaarsdak (afb. 43). Aan de achterzijde bevindt zich nog een ring
om het vee aan vast te zetten.
Conclusie
Dit rijksmonument bevat elementen uit verschillende periodes. De eerste verdieping van de voorgevel en
het houtskelet, bestaande uit een eiken balklaag en een eiken kap stammen uit de eerste helft van de zestiende eeuw, vermoedelijk uit omstreeks 1540. De geveltop aan de voorzijde dateert van de eerste helft van
de zeventiende eeuw. In die periode vermoedelijk maakten een groot deel van de gotische peerkralen op de
sleutelstukken van de onderste balklaag plaats voor een klassiek profiel. Het dwarspand tegen de achtergevel
zou eveneens uit de zeventiende eeuw kunnen dateren. Uit de late negentiende eeuw stamt het slachthuisje.
De onderpui in Art Deco is een toevoeging uit 1927. Deze herinnert net als het slachthuisje en de vroegere
ossenkop aan de vroegere slagerij. Mogelijk hoorde de ossenkop al eerder bij het pand en was het een teken
van de leerbewerkers die er huisden.
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Afb. 44 (linksboven). Zuiderkerksteeg 6 in 1978. Foto G.J.
Dukker, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Afb. 45 (rechtsboven). Het pandje in 1987. Oud Enkhuizen.
Afb, 46 (linksonder). De kap tijdens de restauratie.
Oud Enkhuizen.
Afb. 47. Zuiderkerksteeg 6 kort na de restauratie.
Oud Enkhuizen.
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Zuiderkerksteeg 6
Identificatie
Zuiderkerksteeg 6, 1601HJ Enkhuizen
Rijksmonument 15261
Beschrijving: In oorsprong 17e eeuws pand onder schilddak; rechts dubbele inrijdeuren; links vensters met
tussendorpel; langs zijgevels goot op klossen.
Geschiedenis
Zuiderkerksteeg 6 hoorde eeuwenlang bij Westerstraat 15, maar het moet in de eerste decennia van de zeventiende eeuw ook nog een tijdlang een aparte eigenaar hebben gehad. In die tijd konden de eigenaren van
nummer 15 gebruik maken van de achteruitgang die langs de westzijde van het pandje toegang tot de Zuiderkerksteeg verschafte. De lakenhandelaar Jurriaan Freeks van Wilsum, die het pand aan de Zuiderkersteeg
in 1679 verwierf, gebruikte dit mogelijk voor zijn lakenhandel.
In de tijd dat Westerstraat 15 onderdak bood aan een slagerij, diende Zuiderkerksteeg 6 vermoedelijk
enige tijd als koetshuis of wagenschuur. In die tijd moeten de twee grote deuren links in de voorgevel zijn
aangebracht, die nog op een foto uit 1978 te zien zijn (afb. 44). De slagers hadden geen echte gebruik voor
het pand en in de jaren na de oorlog raakte het in diep verval en moest het worden dichtgetimmerd. Door
de inspanning van de toenmalige voorzitter van de vereniging Oud Enkhuizen, R.K.H. van Feltz van der
Sloot kwam het dichtgetimmerde zeventiende-eeuwse pand, in 1979 alsnog op de lijst van Rijksmonumenten. Het pand stond echter op instorten (afb. 45). Stadsherstel Enkhuizen vroeg in 1986 vergunning aan voor
de noodzakelijke restauratie.19 Het pand bleef daarbij in eigendom van slager Jac. Glas, die niet wilde dat er
in het pand een woning kwam. Dat kon in zijn ogen alleen maar tot klachten leiden. Wel stond hij een studio
toe met basisvoorzieningen als een kitchenette en een toilet, naar ontwerp van Hangelbroek-Gouwetor Architecten uit Hoorn.
Reconstructie
Bij de restauratie bleven van het oorspronkelijke gebouw alleen de sporen van de flink vervormde kap bewaard (afb. 46). Het muurwerk is opnieuw opgetrokken met gebruikmaking van de afgenomen bakstenen.
De rest moest vervangen worden. Voorafgaand aan de herbouw kon Peter Bakker, bouwkundige van het
Zuiderzeemuseum en bestuurslid van Oud Enkhuizen, aan de hand van de kepen in de puibalk en nog resterende onderdelen van de vroegere kozijnen de oorspronkelijke gevelindeling vaststellen. Deze diende als
uitgangspunt van de reconstructie (afb. 47). De kozijnen met een reeks van lichen en een tussendorpel en
de sporen van het glas-en-lood wezen op een bouwtijd in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Met de
aanzienlijke glaspartij maakte het huis, ondanks zijn geringe omvang, een aanzienlijke indruk. De veronderstelling lag daarom voor de hand, dat het pand aan de voorzijde ooit over een trapgevel beschikte, maar er
kwamen bij het onderzoek geen sporen tevoorschijn die dit vermoeden bevestigden, maar denkbaar is dit
nog steeds. De huidige sleutelstukken van de balkenlaag van de begane grond berusten op fantasie.
Conclusie
Bij de vraag afbraak of restauratie is gekozen voor het laatste, waarbij het gebouw onvermijdelijk een nieuwe
gedaante kreeg. Het pand in zijn huidige vorm betreft een interpretatie van de bouwsporen zoals die in de jaren tachtig zijn aangetroffen, waarbij een latere wijziging in de vorm van een brede toegang is weggelaten. De
oorspronkelijke bakstenen vonden opnieuw toepassing. De oude vervormde sporenkap moest deels worden
ondersteund en verloor daarbij een deel van zijn vervormingen.

19 WFA, 1853_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 873 Enkhuizen; Binnenstad, Zuiderkerksteeg 6; Veranderen en verbeteren van het pand, 14-10-1986.
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