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Bouwhistorische beschrijving
Westerstraat 9, Enkhuizen
door Gerrit Vermeer
namens de Vereniging Oud Enkhuizen.
Eerste waarneming 23 maart 2008
Aanvullende waarnemingen 20 juli 2016
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Afb. 1. Detail van de minuutkaart van Enkhuizen
uit 1832. De rode pijl geeft de huidige
Westerstraat 9 aan.

Afb. 3. Gevelopmeting van Westerstraat 9 uit 1944.
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Afb. 2. Detail van de stadsplattegrond van Egmond en Meijer uit
1902. Westerstraat 9 is aangegeven met een rode pijl.

Afb. 4. Westerstraat 9 in 1953. Archief
Oud Enkhuizen.

Identificatie
Adres: Westerstraat 9, 1601 AB Enkhuizen
Kadaster: Enkhuizen F 3238
Status: Rijksmonument 15117
Situering
Het pand staat aan de Westerstraat, die het verlengde vormt van de nagenoeg rechte weg door de Streek, de
polders in West-Friesland gelegen tussen Hoorn en Enkhuizen. Dit prestedelijke element, vormt tot heden
een van de belangrijkste stedelijke assen in de oude binnenstad van Enkhuizen. De topgevel van nummer 9
staat een weinig gerend (staat ietsje schuin) op de lengteas van het diepe pand.
Westerstraat is het tweede huis aan de zuidkant van de Westerstraat gerekend vanaf de Nieuwstraat, de
vroegere Vijgenmarkt. Van oudsher vormt het huis een kadastraal geheel met Nieuwstraat 6, waardoor het
kavel een L-vorm vertoont.
Op de minuutkaart uit 1832, het huis was toen eigendom van de koopman en boekhouder Dirk Sterken,
staat nog een aanmerkelijk dieper kavel ingetekend (afb. 1). Op de plaats van het huidige Nieuwstraat 8 bevond zich toen een plaatsje. Daarachter stond het achterhuis van Westerstraat 9. Een smalle, lange aanbouw
achter het huis vormde een verbinding met Nieuwstraat 6 en het achterhuis. Tussen het voorhuis en het achterhuis bevond zich een binnenplaats, die grensde aan de zijgevel van het huidige Westerstraat 11, waarvan
het achterste gedeelte later is verdwenen. Een stadsplattegrond uit 1902 geeft het achterhuis van nummer 9
niet meer weer (afb. 2).
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Afb. 5. De bestaande toestand van Westerstraat 9 in 1978. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6. De toestand in 1978 na de vergroting van de groentewinkel. De plannen voor de zolder vonden geen doorgang.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 7. De balklaag boven de eerste verdieping met de doorsnede van de balken in millimeters, opgemeten in 1978. Westfries Archief, Hoorn.

Geschiedenis pand
Het pand, dat volgens de jaarsteen op de gevel uit 1614 dateert, was
volgens het verpondingsregister uit 1630 eigendom van Pieter Claeszoon.1 Het huis heette in ieder geval al in 1663 en tot in de achttiende
eeuw Kleinschol of Int Kleinschol, naar de familienaam van de bewoners.
Op 30 april 1839, na het overlijden van koopman Dirk Sterken,
die was gehuwd met Margareta Bakker, werd een inventaris van de
inboedel opgemaakt.2 Deze geeft een indruk van de indeling van
zijn woonvertrekken: een ‘voorkamer uitzicht hebbende in de Westerstraat’, een gang, een binnenkamer waar zowel beddengoed als
tafellakens lagen opgeborgen, een ‘zijkamer uitzicht hebbende in de
Nieuwstraat’ met een tafel en schrijfgerei, die doen vermoeden dat
dit vertrek tevens als werkkamer diende, een opkamertje met onder
meer stoelen, een lessenaar en een kastje, een keuken, een plaats, een
voorkamer boven, vermoedelijk de verdieping van het pand aan de
Westerstraat, en twee afzonderlijke zolders. Waar de tweede zolder gezocht moet worden, is niet helemaal duidelijk.
Op 31 augustus 1839 kwam het huis in bezit van de horlogiemaker, klokkensteller alsmede goud- en zilverbewerker Hendricus
Anthonius Borman.3 Uit de na zijn dood opgemaakte inventaris van
3‑augustus 1864 valt op te maken, dat hij naast zakhorloges ook zilveren hoofdijzers en gouden voor- en zijnaalden, zilveren horlogekettingen en eau-de-cologneflesjes met zilveren doppen verkocht.4
Op 22 december 1902 kwam het pand in bezit van de broers
Ariën Jan en Bernardus Koolhaas. Ariën Jan, de groentehandelaar en
hovenier Willem Koolhaas zetten de zaak voort. De familie Koolhaas verbouwde zelf de meeste groenten.
Vanaf 1963 dreef Ariën Jan Koolhaas de winkel. In mei 2000 vierde de familie het 200-jarig bestaan van hun
groentehandel. Nog geen tien jaar later ging de groentewinkel dicht.
In de twintigste eeuw werd enkele keren een vergunning voor een verbouwing aangevraagd. In 1953
kreeg het pand, net als veel andere huizen in deze periode, een watercloset met sceptic tank.5 Tot de verbouwing in 1978 besloeg de groentewinkel slechts het voorste gedeelte van het pand, zoals nog te zien is op een
tekening van de bestaande situatie uit dat jaar (afb. 5). In het achterste gedeelte van het huis bevond zich een
kleine woonkamer. De keukenbouw sluit hier op aan. In het midden van het huis leidde een smalle steektrap
met boven een kwart draai naar de verdieping. Daar bevond zich een tweede woonkamer aan de straatzijde
en nog wat kleine slaapkamertjes.
In 1978 vond een vergroting van de winkel plaats en kwam er een nieuwe spiltrap achterin het huis
(afb. 6). Op de verdieping kwam aan de achterzijde een kleine keuken. Het plan om de zolder bewoonbaar te
maken, kwam niet tot uitvoering.6

1 Suus Messchaert-Heering, Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp: Geschiedenis van de ‘Doorne Croone’, ‘t Soute Eylandt’ en
andere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen, Enkhuizen 2001, pp. 11-12.
2 Westfries Archief, Hoorn (WA), Notarieel archief, microfiche 1603, 30 april 1839.
3 WA, Notarieel Archief, microfiche 1603, 31 augustus 1839.
4 WA, Notarieel Archief II, 242, 3 augustus 1864.
5 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 4444 Enkhuizen, Westerstraat 9; Bouw WC, 5-1-1953.
6 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 4445 Enkhuizen, Westerstraat 9; Gedeeltelijk veranderen
woning tot winkel, 21-11-1978, Kadastraal nummer: F 2130.
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Afb. 8. De voorgevel van Westerstraat 9. Foto
auteur, 2008.

Afb. 9. De voorgevel. Foto auteur. 2008.
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Afb. 10. De achtergevel van
Westerstraat 9. Foto Klaas
Koeman, 2016.

Beschrijving
Westerstraat 9 is een diep huis met de topgevel aan de straat (afb. 8, 9). Het pand bestaat uit een hoge begane
grond, een lagere verdieping met daarboven een zolder met vliering onder een zadeldak. De voorgevel staat,
zoals eerder opgemerkt, een weinig scheef op de as van het huis.
Voorgevel
De betrekkelijk nieuwe onderpui heeft een deur met bovenlicht links en twee hoge vensters. Boven de houten
puibalk boven de onderpui strekt zich een fries uit. Daarboven volgt een geleding met de twee vensters van
de verdieping, elk voorzien van een ontlastingsboog. De trapgevel eindigt met een toppilaster.
De gevel boven de onderpui verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke toestand. Deze is opgetrokken uit zachtrode, bijna oranje baksteen in kruisverband. Op de uiteinde van de lagen met koppen zit voor
de laatste kop steeds een klezoor (kwart baksteen), zoals gebruikelijk is tot aan het einde van de zeventiende
eeuw.
Aan de onderzijde van het fries loopt een zandstenen lijst, samengesteld uit meerdere delen. Het is voor5

Afb. 11. Detail achtergevel. Klezoren tussen de vensters op
de verdieping. Foto auteur, 2016.

Afb. 12 (onder). De geveltop aan de achterzijde.
Foto auteur, 2008.
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Afb. 13. Detail van de geveltop aan de achterzijde. Foto auteur, 2008.

zien van een reliëf, zoals dat ook vaak voorkomt op houten puilijsten uit het begin van de zeventiende eeuw.
Het bakstenen fries erboven bestaat uit metselwerk in sierverband met horizontaal en verticaal geplaatste
bakstenen. Het fries bevat vijf zandstenen reliëfs: aan de uiteinden een leeuwenkop, in het midden een gevelsteen met een kan met deksel en duimrust, en links en rechts daarvan stenen met cartouches, gebaseerd
op ijzerbeslag en rolwerk met ‘anno’ en ‘1614’. Een horizontale lijst van geprofileerde blokken zandsteen bekroont het fries.
De hoogte van de vloer van de verdieping komt niet overeen met die van de zandstenen kroonlijst van
het fries. Die loopt namelijk pal onder de kozijnen van de vensters van de verdieping. De vloer bevindt zich
daaronder. Boven de houten kozijnen loopt een houten balk over de volle breedte van de gevel. Anders dan
de natuurstenen lijsten steekt deze niet uit het gevelvlak naar voren. In Enkhuizen beschikt ook de voorgevel van Sint Janstraat 9, eveneens uit het begin van de zeventiende eeuw, over een houten puibalk boven de
vensters van de verdieping.7 Boven de houten balk van Westerstraat 9 zitten de halfronde ontlastingsbogen.
Precies daarboven loopt opnieuw een horizontale, zandstenen lijst, waarvan de uiteinden dienen als dekplaat
van de onderste trede van de trapgevel. Deze trede heeft echter nog de volle breedte van de gevel.
Evenals het fries vertoont de gevel van de verdieping een rijke toepassing van natuursteen. Aan weerszijden zitten ter hoogte van de vensters vier zandstenen hoekblokken en tussen de houten puibalk en de
bovenste lijst zit er aan weerszijden nog een, precies zoals bij de overige treden van de geveltop. De huidige
schuifvensters (oorspronkelijk kruiskozijnen) zijn aan weerszijden over de volle hoogte versierd met een
zandstenen ornament, waarvan de voluten de zwierige omtrek bepalen. De voluten zijn nogal plat en min
of meer grafisch aangeduid. Tussen de vensters bevind zich een gevelsteen met een klimmende leeuw met
in zijn ene poot fasces en in de andere een zwaard, het wapen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de halfronde ontlastingsbogen boven de houten puibalk zitten vijf wigvormige sierblokjes van
natuursteen. De onderste zijn tamelijk plat, die daarboven vertonen een duidelijk reliëf met een diamantkop
7 Sint Jansstraat 9, 1601HD Enkhuizen. Monumentnummer 15048.
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Afb. 14. Begane grond naar
achteren gezien. Het tweede
gebint van voren (links)
beschikt nog over muurstijl,
korbeel, sleutelstuk, waarop
een zware dekbalk ligt. Foto
Klaas Koeman 2016.

Afb. 15. Het tweede gebint
van voren met korbeel en
sleutelstuk en daarachter
een lichtere trekbalk. Foto
auteur, 2008.

Afb. 16. Het tweede (rechts)
en derde gebint met daartussen een trekbalk. Foto auteur,
2008.
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Afb. 17. Rechts het derde
gebint van voren, rechts in
de vroegere winkel. Dwars
daarop een ravelingsbalk van
een verdwenen haard. Foto
auteur, 2008.

en de bovenste vertoont een kopje, links van een man, rechts van een vrouw. In het boogveld van de vensters
zit opnieuw links een man en rechts een vrouw, elk in een hartvormige steen met rolwerk.
Het kozijn van het zoldervenster rust, net als de vensters van de verdieping, op de natuurstenen lijst van
de onderste trede van de trapgevel. Daarboven telt de top aan weerszijden nog zes treden. De onderste drie
hebben boven weer als bekroning een horizontale zandstenen lijst, die net als die eronder, aan de uiteinden
tevens dient als dekplaat van een trede. Twee treden hoger loopt een lijst onder de hoogste trede langs. De
overige treden hebben zandstenen dekplaten met een identiek profiel ter breedte van de trede. Op de een na
bovenste, in het midden omgehoekte lijst staat, ondersteund door een natuurstenen kraagsteentje met een
leeuwenkop, een iets naar voren stekende toppilaster. Deze dient als versteviging van het bovenste, deels boven de kap uitstekende topje van de gevel. Op dezelfde hoogte als de hoekblokjes in de drie treden aan weerszijden, heeft de pilaster drie sierblokjes. In de bovenste trede zit opnieuw een natuurstenen blokje.
Aan weerszijden van het zoldervenster onderin de top, zitten net als lager natuurstenen ornamenten,
maar van een eenvoudiger uitvoering. De ontlastingsboog vertoont weer sierblokjes met overeenkomstige
versiering als in de boogvelden op de verdieping. De hartvormige decoratie bevat hier een kinderkopje.
In haar beschrijving van West-Friesland maakt Herma van den Berg nog gewag van een ’sierhaak voor
uithangteken’ bovenin de voorgevel.8 Heden is deze stang waaraan een uithangteken hing, niet meer aanwezig. Nog wel valt deze te onderscheiden op foto uit 1953 (afb. 4).9
Achtergevel
In de achtergevel zitten in de begane grond twee hoge schuiframen met een negentiende-eeuwse roedenverdeling (afb. 10).10 Het metselwerk bestaat hier uit dezelfde bakstenen als in de rest van de gevels, maar de
voor de zeventiende eeuw zo kenmerkende klezoren ontbreken. Voor de vervanging van de oorspronkelijke
vensters zijn kennelijk de nodige aanpassingen gedaan in het muurwerk. Rechts sluit de lage, later gebouwde
keukenaanbouw op de achtergevel aan. Boven de begane grond zitten in de linkerhoek en tussen de twee
vensters van de verdieping wel klezoren (afb. 11). Op een aantal stukken na, zoals de rechterhoek met gele
baksteen, verkeert het muurwerk nog vrijwel in zijn originele staat, zij het dat het verwaarloosd is (afb. 11).
De voegen dienen op veel plaatsen aangevuld te worden.
Net als in de voorgevel loopt er direct boven de twee vensters op de verdieping een houten balk, die
zich uitstrekt over de volle breedte van de gevel. Ongeveer vijf metsellagen daarboven begint de geveltop,
8 Herma M. van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, deel VIII, De provincie Noordholland, tweede
stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen, Staadsuitgeverij: ’s-Gravenhage 1955, 86.
9 Digitaal Archief Oud Enkhuizen, foto gevel Westerstraat 9, genomen op 30 november 1953, archiefnummer 33931.
10 Waarnemingen achtergevel en interieur 12 maart 2008.
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Afb. 18. Gedeelte van het
vierde gebint en een deel
van de ravelingsbalk van de
haard, rechts in het pand.
Foto auteur, 2008.

Afb. 19. De gang in de keukenaanbouw met de natuurstenen plavuizen. In de gang
staan muurstijlen op kleine
poertjes. Foto auteur, 2016.

Afb. 20. De verdieping, gezien naar de achtergevel, van
voor naar een trekbalk met
console, een compleet gebint
en weer een trekbalk. Foto
auteur, 2016.
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Afb. 21. Het derde gebint
van voren op de verdieping.
gezien in de richting van de
voorgevel.
Foto auteur, 2016.

die uitmondt in een tuit (afb. 10, 12, 13). Ter verkrijging van een strakke toplijn pasten de metselaars aan de
schuine zijden driehoekige vlechtingen toe, waarvan de bakstenen loodrecht op de toplijn uitkomen, zodat
deze niet eindigt met afgeslagen bakstenen.
Links van het vierkante zoldervenster in de top zit nog een boogje van een klein rondboogvenstertje dat
oorspronkelijk een veel kleiner venster flankeerde. Dat het venster later is vergroot, blijkt ook uit het ontbreken van klezoren aan weerszijden. Het venster onderbreekt aan de onderzijde een horizontale lijst van iets
naar buiten stekende bakstenen. Dit duidt er op dat het vroegere zoldervenster ook hoger zat.
Bovenin de top zit aan weerszijden van het luik op de vliering een gemetselde cirkel (afb. 13). De brede
ontlastingsboog boven het huidige luik wijst op de vroegere aanwezigheid van nog een grotere cirkel dan wel
een opening enigszins vergelijkbaar met de huidige. Gemetselde cirkels, al dan niet blind, komen vaker voor
in geveltoppen in Enkhuizen, bijvoorbeeld ook in de voorgevel van de kosterij van de Westerkerk, Westerstraat 136, die uit 1600 stamt.
Op de minuutkaart van 1832 is het pand Westerstraat 11 nog een stuk dieper dan nummer 9. Tegenwoordig loopt het juist veel minder ver naar achteren door, waardoor de vroegere gemene muur deels vrij
kwam te staan. Om inwateren te voorkomen is er aan deze zijde tegen nummer 9 een extra muur aangezet.
Begane grond
Het huis heeft een inwendig houtskelet met op de begane grond om en om een gebint en een trekbalk, net

Afb. 22. Het De zolder met
een houder van de stokken
voor het drogen van de was,
gezien in de richting van
de achtergevel. Foto Klaas
Koeman, 2016.
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Afb. 23. Op de voorgrond het
juk nummer zes met als telmerk gegutste stippen. Foto
auteur, 2008.

Afb. 24. Juk met telmerk 9 in
gegutste stippen. De jukken
hebben aan weerszijden windschoren, die van juk naar worm
lopen. De pannen hangen aan
de panlatten, die bevestigd zijn
aan de sparren. De kieren tussen de pannen zijn dichtgesmeerd met mortel. Foto auteur,
2008.

Afb. 25. Juk met telmerk
3 in gegutste stippen. Foto
Klaas Koeman, 2016.
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als op de verdieping (afb. 14-18). De trekbalken zijn iets lichter dan de dekbalken van de gebinten. Na de
voorgevel komt een trekbalk en daarna een gebint en zo verder. Zo telt deze bouwlaag van oorsprong vier
gebinten en vijf trekbalken, waaronder een kreupele die aansloot op de raveling van de vroegere haard. Een
dergelijke afwisseling komt voor tot aan het begin van de zeventiende eeuw. Die raveling bevindt zich tussen
de twee achterste gebinten aan de westzijde van het huis.
Van het houtskelet gelijkvloers zijn in later tijd veel onderdelen verwijderd. Het meest complete gebint is
nog het tweede van voren. Deze beschikt als enige nog over een muurstijl, namelijk aan de oostzijde (afb. 14).
De westelijke muurstijl van dit gebint werd, op een klein stompje na, geheel verwijderd, net zoals alle andere
muurstijlen in deze bouwlaag. Verder beschikt dit gebint als enige nog over zowel de korbelen als de sleutelstukken. Deze zijn karakteristiek voor het begin van de zeventiende eeuw. Zo vertonen de korbelen een licht
gebogen voorvlak en heeft de opening tussen de muurstijl, het korbeel en het sleutelstuk onder de dekbalk
een geringe omvang, Opzij is in de sleutelstukken een roosje gesneden. Het profiel aan de voorzijde bestaat
uit klassiek profiel met een kwart hol boven en een kwart bol onder (een ojief). Pen-en-gatverbindingen
met houten toognagels houden de sleutelstukken, de dekbalken, de muurstijlen en de korbelen bijeen. Van
het derde en vierde gebint resteert alleen de dekbalk en de sleutelstukken. Van het eerste gebint van voren
alleen de dekbalk. Wellicht zaten er onder de trekbalken houten consoles, zoals op de verdieping, maar deze
zijn dan later allemaal verwijderd of niet zichtbaar. De nog resterende onderdelen van het houtskelet zijn allemaal van eiken.
De keukenaanbouw is binnen en buiten geheel aangestreken, zodat deze niet valt te dateren. In de gang
naar de keuken liggen oude tegels van zwarte natuursteen (afb. 19).
Verdieping
Bij een eerdere waarneming op 12 maart 2008 ging het houtskelet op de verdieping vrijwel geheel verscholen achter twintigste-eeuwse interieurafwerking. Wel bleek er een afwisseling te bestaan tussen dikkere en
dunnere zolderbalken, ofwel tussen gebinten en trekbalken. De diktes van de zolderbalken werden voor de
eerder genoemde verbouwing in 1978 opgemeten en vermeld op een tekening. Geen balk bleek dezelfde
doorsnede te hebben, maar desalniettemin tekende zich een duidelijke afwisseling van zware en lichte balken
af (afb. 7). Net als beneden moest het om afwisslend vijf trekbalken en vier gebinten gaan.
Na verwijdering van de nodige interieurafwerking kort geleden bleek deze aanname te kloppen. Onder
de trekbalken zitten korte, eiken consoles met een ojief. De console ontbreken alleen die aan de oostzijde van
de eerste en de vijfde, en die aan de westzijde van de vierde trekbalk (afb. 20).
De zwaardere balken maken deel uit van een eiken gebint, die oorspronkelijk allemaal bestonden uit
muurstijlen, korbelen, sleutelstukken en een dekbalk. De voorzijde van de korbelen is weer licht gebogen.
De sleutelstukken van de gebinten vertonen opzij, net als beneden, gesneden roosjes en aan de voorzijde een
klassiek ojief (afb. 20, 21). Vanaf de voorgevel gerekend, heeft het tweede gebint nog een korbeel aan de oostzijde, het derde gebint nog aan de westzijde. Het vierde gebint is compleet.
De kap
Op de zolder staan negen vrijstaande jukken en een strijkjuk tegen de voorgevel en tegen de achtergevel (afb.
23-26). De jukken zijn van grenen en bestaan uit twee rechte, schuine benen, een dekbalk en aan weerszijden
een korbeel, dat aan de bovenzijde is bevestigd met pen-in-gatverbinding en aan de onderzijde vast is geslagen met gesmede nagels. Ook de dekbalk en de schuine jukbenen zijn bevestigd met een pen-en-gatverbinding. Beneden en op de verdieping is wel eiken toegepast, in de zolder het vermoedelijk al met windkracht
gezaagde grenen.
De onderdelen van de jukken dragen telmerken. Aan de westzijde zijn dit gesneden strepen, aan de linkerkant gegutste putjes. Van voor naar achteren zijn de volgende telmerken waar te nemen. Juk 7 is incompleet door de aanwezigheid van een schoorsteen aan de westzijde. Aan de westzijde konden de telmerken aan
de achterzijde door de aanwezigheid van een oude dienstbodekamer niet worden waargenomen.
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Afb. 26. Het achterste strijkjuk met telmerk X.
Foto auteur, 2008.

Afb. 27. De delen van de
vloer van de vliering hebben
aan weerszijden een groef
met daarin een veer. Foto
auteur, 2016.

Afb. 28. De vliering naar de
achtergevel met rechts de
schoorsteen.
Foto auteur, 2016.
14

Strijkjuk voorzijde:
geen telmerk waar te nemen
juk 1			II			oo
juk 2			III			ooo
juk 3			IIII			oooo
juk 4			IIIII			ooooo
juk 5			IV			oooooo
juk 6			IU			ooooooo
juk 7			schoorsteen		geen telmerk
juk 8			IIU			oooooooo
juk 9			kamerje			ooooooooo
strijkjuk achtergevel
kamertje		X
Tussen twee spanten zitten steeds drie sparren (dunne stammetjes), die slechts enkele keren plaats maakten
voor een spoor met rechthoekige doorsnede. Ter ondersteuning van de sparren dienden de wormen, die aan
weerszijden over de jukken lopen. Tussen de wormen liggen, over de jukken, eveneens in de lengterichting
van de kap de houten delen van de vliering. Deze hebben aan weerszijden een groef, waarin een veer is ingelaten, die voor de hechting tussen de delen zorg (afb. 27), een zeventiende-eeuwse manier van verbinden.
Windschoren voorkomen schranken van de constructie in de lengterichting (afb. 24). Over de sporen liggen
de panlatten, waaraan de Hollandse pannen hangen, die door het ontbreken van dakbeschot overal zichtbaar
zijn. De kieren tussen de pannen zijn opgevuld met mortel. Rechtsachter op de zolder bevindt zich nog een
ruw getimmerd kamertje, mogelijk voor een dienstmeisje (afb. 22, 23).
Conclusie
De voorgevel verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke toestand uit 1614, op de onderpui na. Voor
Enkhuizen vertoont de voorgevel een tamelijk rijke versiering met natuurstenen gevelornamenten. Een bijzonder kenmerk betreffen de horizontale, houten balken die in de voor- en achtergevel bovenlangs de vensters van de verdieping lopen. Deze komen in Enkhuizen vaker voor.
Achter kreeg de begane grond ruimere vensters en er kwam ook een groter venster in de geveltop. Van
de flankerde nissen of openingen bleef alleen een boogje bewaard. Aan weerszijden van het licht op de vliering, zitten nog gemetselde cirkels, zoals die in Enkhuizen vaker voorkomen.
De sleutelstukken van de eiken gebinten beneden en boven hebben opzij nog een gesneden roosje, zoals
in laatgotische voorbeelden. De profielen aan de voorzijde hebben een klassiek ojief. Als gebruikelijk tot in
het begin van de zeventiende eeuw worden zware gebinten afgewisseld met lichtere trekbalken.
De kap bestaat geheel uit grenen. Zelfs de eiken krommers, die in sommige vroege kappen van overwegend grenen nog werden toegepast, zoals in de kosterijen van de Westerkerk (Westerstraat 136) uit 1600,
bleven hier achterwege.
Aanbeveling
Het wegbreken van vrijwel alle muurstijlen en korbelen op de begane grond betekent een ernstige verzwakking van de oorspronkelijke constructie. De muurstijlen ondersteunden de dekbalken, die op hun beurt de
vloer en de gebinten van de verdieping dragen. De muurstijlen voorkwamen schranken in de lengterichting,
doordat zij halfsteens in de zijmuren verzonken zaten. De korbelen voorkwamen zijwaarts schanken en boden de dekbalken, samen met de sleutelstukken, extra ondersteuning tegen doorbuigen. Deze verzwakkingen van de constructie lijken deels gecompenseerd te worden door de nieuw opgmetselde muren langs de
bestaande muren (afb. 14, 16, 17). Vanuit de monumentale waarden gedacht zou het terugplaatsen van de
ontbrekende muurstijlen, korbelen en sleutelstukken, eventueel in een afwijkende vorm, aanbeveling verdienen.

15

16

