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Afb. 1. Detail van de kaart van Janssonius uit 
1657. De rode pijl geeft de huidige Westerstraat 
125 aan.

Afb. 2. Detail van de minuutkaart uit 1832. Het huidige 
Westerstraat 125 is aangegeven met een rode pijl.

ò

ò

Afb. 3. Tekening naar een werk van C. Pronk uit 1726. Het hoge pand rechts is de Munt. Westfries Archief, Hoorn.
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Identificatie
Westerstraat 125, 1601AE Enkhuizen
Kadaster 1634/30 (oud: F2534)
Monumentnummer 15151

Westerstraat 123, 1601 AE Enkhuizen
Kadaster (oud): F2534
Onderdeel beschermd stadsgezicht.

Geschiedenis
Het vroegere onderkomen van de West-Friese munt, Westerstraat 125, staat op het vroegere kloosterterrein 
van de zusters Ursulinen. Dit klooster stond ook wel bekend als het Zuiderklooster. Volgens de stadskroniek 
van Gerard Brandt kreeg het klooster tussen de Westerstraat en de Dijk in 1421 het eerste altaar.1 De naam 
Patershof aan de achterzijde heeft betrekking op de behuizing van de biechtvader die in 1457 verrees bij het 
klooster. Brandt meldt dat het gebouw was omringd door een sloot of gracht. Na 1572 diende het als woning 
voor de Deken van West-Friesland, die vaak in Hoorn, maar ook geregeld in Enkhuizen verblijf hield.2 In 
1572 logeerde Willem van Oranje enkele dagen in het complex en in 1685 had stadhouder Willem III er een 
tijdelijke verblijf.

1 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee- en koopstadt Enkhuisen, Enkhuizen 1666, 16.
2 Brandt 1666, 26.

Afb. 4. Westerstraat 125 voor 1909. 
Archief Oud Enkhuizen.
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Afb. 5. Het in 1896 gebouwde pabd voor de 
Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank 
in de Breedstraat. Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 7. De zijgevel aan de Begijnestraat zoals deze in 1909 verrees. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6. De voorgevel voor het nieuwe gebouw van de Vereeniging tot 
Afschaffing van de Sterken Drank uit 1909 naar ontwerp van P. Vis.
Westfries Archief, Hoorn. 
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Vestiging West-Friese Munt
Na de overgang van Enkhuizen naar het kamp van Willem van Oranje in 1572 gingen alle geestelijke goede-
ren, waaronder die van het Zuiderklooster, over naar de stad. Aanvankelijk huisde de Admiraliteit van West-
Friesland in Hoorn, maar in 1592, toen de Spanjaarden aan de overkant van de Zuiderzee Steenwijk beleger-
den, verplaatste Franciscus Maelson deze naar het westelijke gedeelte van het Zuiderklooster te Enkhuizen 
om ‘op alle voorvallende saeken te beter acht te nemen.’3 Sindsdien wisselde het College van de Admiraliteit 
om de drie maanden van zetel.

In het oostelijke gedeelte van het kloosterterrein vestigde zich in 1601 de West-Friese Munt, die om de 
beurt in Enkhuizen, Hoorn en Medemblik huisde.4 Tegenover de Westerkerk verrees als onderkomen voor 
de Munt in 1611 een nieuw pand met een rijk versierde gevel, het huidige Westerstraat 125.

Het oostelijke gedeelte van het vroegere kloostercomplex met de twee hogere panden staat op de kaart 
van Janssonius uit 1657 aangegeven met een c als ‘Munterije van Westvrieslandt’ en het westelijke deel met 
een b als ‘Admiraliteyts College’. Tussen de twee diepe panden met topgevel van de Munterije stond lagere 
bebouwing (afb. 1). Het pand verder van de hoek is het huidige Westerstraat 125. Daarachter strekte zich een 
binnenplaats uit, die aan de achterzijde weer werd afgesloten door een lagere vleugel, zoals te zien is op de 
kaart van Janssonius. Van deze situatie maakte C. Pronk in 1732 een tekening (afb. 3).5 Rechts staat een deel 
van het voormalige vrouwenklooster dat aan de straat destijds nog steeds geen openingen had, zoals in de 
tijd dat de religieuzen hier leefden, voorgeschreven was.

Het gebouw van de Munt was niet altijd in gebruik als zodanig en in de jaren dat de West-Friese munt 
volgens toerbeurt elders toefde, was het voor het stadsbestuur verleidelijk het pand voor andere doeleinden 
te benutten. Zo verhuurde de stad het pand in 1747 voor een jaar aan Cornelis Post voor 60 gulden.6 In 1757 

3 Brandt 1666, 193-194.
4 Brandt 1666, 203.
5 WA, Archief Commissie voor Landelijk Schoon van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, voorl. inv.nr. 88 (Enkhui-
zen 1).In bewaringgeving Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Negatief 11440.
6 Suus Messchaert-Heering, Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp: Geschiedenis van de ‘Doorne Croone’, ‘t Soute Eylandt’ en 

Afb. 8. De plattegrond van de zaal en het bestaande Muntgebouw volgens het plan uit 1909. Westfties Archief, Hoorn.
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Afb. 9. De aanbouw van de zaal volgens de 
tekening uit 1929. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 10. Het toneel op een tekening uit 1948. 
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 11. De plattegrond van de 
bestaande toestand in 1975 
voor de verbouwing tot waren-
huis. Westfries Archief, Hoorn.
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huurde Meeuwes Ebbenhout het pand 
voor de bruiloft van zijn zoon voor 20 
gulden, ‘sorgdragende dat alles orden-
telijk wordt behandeld en opgeruimd’.7

Kostschool
Na de Franse tijd diende het Muntcom-
plex als woonhuis en kostschool van 
de onderwijzer Dirk Rudolph Elbrink, 
die de gebouwen aanvankelijk huurde. 
In 1828 verzocht hij de gemeente En-
khuizen de gemeente de noodzakelijke 
reparaties uit te voeren. Aanvankelijk 
stemde de gemeente hierin toe, maar 
al gauw kwam deze tot de slotsom dat 
de gebouwen beter verkocht konden 
worden.8 De overdracht vond plaats op 
6 februari 1829. Elbrink kocht ‘een huis 
met erf met een schoollokaal terzijde’ 
voor een bedrag van 750 gulden, op 
voorwaarde dat de gemeente dit, mocht 
dat aan de orde komen, voor een gun-
stig bedrag kon terugkopen.9 Op de 
minuutkaart uit 1832, staat het school-
complex weergegeven (afb. 2). Het 
pand hoek Westerstraat/Begijnestraat 
is in dat jaar al verdwenen en ook van 
een binnenplaats is geen sprake meer. 
Daarvoor in de plaats is een pand ge-

komen, dat mogelijk als schoollokaal diende. In 1849 verkocht de weduwe het complex aan notaris Abraham 
Louis van Slogteren.10

Het huis bleef particulier bewoond tot in 1909. In de eerste jaren van de twintigste eeuw werd het huis 
diverse malen gefotografeerd (afb. 4). Aan de oostzijde van het Muntgebouw uit 1611 stond tot 1909 nog een 
laag pand van baksteen met twee vensters, met daarboven ovale lichten. Een houten kroonlijst met classicis-
tische attiek sloot de gevel af. Op de hoek met de Begijnestraat bevond zich een ommuurde tuin met een ge-
kuifde poort aan de Westerstraat. Het zou de poort kunnen zijn die ook al op de achttiende-eeuwse tekening 
van Pronk is weergegeven.

Koffiehuis, logement en zaal van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank
Op 8 januari 1909 kocht Jan Sterken het pand, die het daarna schonk aan de afdeling Enkhuizen van de Ne-
derlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. Dit met het doel hier een verenigingsgebouw tot 
stand te brengen.

Deze afdeling had een paar jaar daarvoor, in 1896, al een eigen pand gebouwd en betrokken aan de 

andere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen, Oud Enkhuizen: Enkhuizen,
2001, 143.
7 Messchaert-Heering 2001, 143.
8 Messchaert-Heering 2001, 143.
9 Messchaert-Heering 2001, 143.
10 Messchaert-Heering 2001, 144.

Afb. 12. Westerstraat 123. Foto auteur.
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Afb. 14. Dwarsdoorsnede. Bestaande toestand in 
1984. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 15 (p. 7). Voorgevel Westerstraat 125. 
Foto auteur.

Afb. 13. De zolderverdieping 
met de kamers van het loge-
ment, Bestaande toestand in 
1941. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 17. Leeuwenkop in het fries. Foto auteur.

Afb. 16. Voorgevel Westerstraat 125. Foto auteur.

Afb. 18. Wapen West-Friesland. Foto auteur. Afb. 19. Stedemaagd Enkhuizen. Foto auteur.
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Breedstraat. In een ingezonden brief, die in het voorjaar van dat jaar verscheen in de Enkhuizer Courant, 
maakte deze vereniging bekend dat het een koffievolkshuis ging oprichten in navolging van wat in veel an-
dere steden al was gebeurd. Hier konden bovendien vergaderingen plaatsvinden en het zou tevens plaats 
bieden aan een leeszaal, waar geïnteresseerden zich onder meer konden verdiepen in de kwalijke gevolgen 
van het gebruik van alcohol. Het moest ruimte kunnen bieden aan minstens 300 personen en een conciër-
gewoning. Het zou verrijzen aan de Breedstraat naast het stadhuis. Een van de leden leverde het ontwerp.11 
Op vrijdag 2 oktober ging het gebouw open met plechtige toespraken en muzikaal omlijst door het muziek-
korps der geheelonthouders te Kampen.12 Het bescheiden pand is al lang geleden verdwenen, maar op oude 
foto’s valt nog te zien dat drie obelisken de enigszins barokke geveltop bekroonden (afb. 5). Op het jaarfeest 
het jaar erop kon de voorzitter melden dat het aantal leden opgeklommen was van 15 tot 130 en het aantal 
begunstigende leden van 25 tot 108. Er waren ook kleine tegenvallers: ‘Wel had de Ver. te betreuren dat, een 
enkele zijn beginsel ontrouw werd, doch op velen kon zij wijzen die, voorheen door den drank aan lager 
wal waren geraakt, doch nu, na de geheelonthouders belofte afgelegd te hebben, als knappe en oppassende 
burgers leefden.’ De feestavond werd opgeluisterd door muziek van onder andere de plaatselijke organist en 
componist R.G. Crevecoeur.13

De vereniging groeide zo snel, dat de voorzitter in 1909 vergunning aanvroeg voor de bouw van een 
concertzaal, naast het bestaande pand van de Munt, waarin de vergaderlokalen, de koffie- en de leeszaal en 
de conciërgewoning zouden worden ondergebracht.14 P. Vis leverde de tekeningen voor de zaal, Westerstraat 
123, die gebouwd werd door A. Vis & Zn uit Enkhuizen in de vroegere tuin (afb. 6, 7, 8). In 1929 onderging 
deze zaal aan de kant van de Begijnestraat een uitbreiding met een ruime bergruimte en achterin een nieuwe 
kleedkamer (afb. 9). De zaal beschikte aan de kant van de Westerstraat over een balkon. Het toneel bevond 
zich aan de achterzijde. Naast muziek, toneel en gymnastiekuitvoeringen bood de zaal ook filmvoorstellin-
gen: op 13 oktober 1920 vond de eerste ooit in Enkhuizen hier plaats. 

Muntbioscoop
De filmvoorstelling bleek een groot succes, zodat de zaal naast toneelzaal voortaan als bioscoop werd ge-
exploiteerd. Bestuurslid Zeger Jelles, die al veel energie had gestoken in de ontwikkeling van het koffiehuis, 
kreeg een aanstelling als directeur van de bioscoop.15

Lange tijd bleef de zaal de enige plek in Enkhuizen waar films werden vertoond. Voor de filmvoorstel-
lingen onderging de zaal meerdere keren een aanpassing. Zo bouwde de N.V. Enkhuizer Betonijzerbouw 
in 1928 een nieuwe cabine voor de projector. Deze verbouwing werd aangevraagd door Zeger Jelles, die de 

11 Enkhuizer Courant (EC), 1 april 1896.
12 EC, 25 september 1896.
13 EC, 8 oktober 1897 en 10 oktober 1897.
14 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 305 Enkhuizen, Westerstraat 123, 125; Bouw concertzaal, 
7-10-1909, F 1286.
15 WA, 1325, Gemeentebestuur Enkhuizen 1922-1979, 5052, Brochure Alcoholvrij hotel-restaurant West-Friese Munt.

Afb. 20, 21. De ontlastingsbogen van de zij-assen links en rechts. Foto auteur.
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Afb. 22. De ontlastingsboog van het venster in de middenas. Foto auteur.

Afb. 23.  De onderste voluut rechts. 
Foto auteur.

Afb. 24.  De kop van het zeewezen rechts in de geveltop. 
Foto auteur.
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zaal en het logement exploiteerde. Ook latere verbouwingen betroffen vooral aanpassingen voor de film-
voorstellingen.16 Na de grootscheepse verbouwing, die in het voorjaar van 1948 gereed kwam, heette de zaal 
voortaan Muntbioscoop (afb. 10).17 Zoon Kees Jelles nam de exploitatie van de bioscoop in 1957 over. In 
1974 verkocht de vereniging, die ondertussen na een aantal fusies was omgedoopt in Algemene Nederlandse 
Drankbestrijders Organisatie (A.N.D.O.) het complex in zijn geheel aan de HEMA N.V. Op 2 februari 1975 
draaide in de zaal de laatste film (afb. 11). De karakteristieke voorgevel is na de verbouwing tot warenhuis 
in gewijzigde vorm gebleven, met links in de oorspronkelijke voorgevel uit 1909 een met kantelen versierde 
toren (afb. 12). Na de verbouwing tot warenhuis bleef van het interieur niets over en veranderde de overige 
gevels ingrijpend.18 De voorgevel vormt echter nog altijd een karakteristiek element in de Westerstraat.

Alcoholvrij Hotel-Restaurant West-Friese Munt
Op de vier meter hoge begane grond van het oude Muntgebouw bevond zich in 1909 van voor naar achter 
de koffiekamer, de leeszaal annex kleedkamer en in de aanbouw achter de keuken. Op de drie meter hoge 
verdieping bevonden zich vertrekken voor bijeenkomsten en vergaderingen. In het onderste gedeelte van 
de zolder bevonden zich de kamertjes voor de gasten van het logement. Na de voltooiing van de aanbouw in 
1929 hoefde de leeszaal, bij toneelvoorstellingen niet meer als kleedkamer te dienen. In latere plattegronden 
dient de koffiekamer als eetkamer en de leeszaal als gelagkamer (afb. 11).

Tussen de twee wereldoorlogen kreeg het Volkskoffiehuis De Munt een nieuwe bestemming als loge-
ment, dat al gauw uitgroeide tot een alcoholvrij hotel. In de jaren voor de oorlog liet de omzet al te wensen 
over. Het slaapgedeelte staat weergegeven op een tekening uit 1941: in totaal telde het onderste gedeelte van 
de zolder tien kleine kamers met net iets meer ruimte dan nodig was voor een bed (afb. 13, 14). Die twee aan 
de voorzijde hadden een raam, de overige slechts een ijzeren dakraam. Tijdens een verbouwing in dat jaar 

16 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 306 Enkhuizen, Westerstraat 123, 125; Vergroten cabine, 
22-11-1928, F 2534; 309 Enkhuizen, Westerstraat 123, 125; Verbouw perceel, 29-8-1947, F 2534, Veranderen entree en cabine van 
de Muntbioscoop, door D. Fledderus; 310 Enkhuizen, Westerstraat 123, 125, Verbouw perceel, 20-2-1948, F 2534, door D. Fled-
derus, Maken van een balkon en het wijzigen van vloer en plafond; 311 Enkhuizen, Westerstraat 123, 125, Verbouw perceel, 19-12-
1958, F 2534, architect: Fledderus, D.
17 Nieuw Noordhollands Dagblad voor West-Friesland, 18 mei 1948-05-18, p. 2.
18 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 312 Enkhuizen, Westerstraat 123, 125; Verbouwing tot 
warenhuis, 15-5-1975, F 2534, Architect: Botman, F. Architecten buro Botman en Meijer, Leeuwarden.

Afb. 25. Het muuranker in het topje. Foto auteur. Afb. 26. Muuranker. Foto auteur.
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Afb. 27. Doorgang naar de 
gang op de begane grond, 
waar de balkenlaag zicht-
baar is. Foto auteur, 2008.

Afb. 28. De balkenlaag op 
de eertse verdieping aan 
de achterzijde van het huis. 
Foto auteur, 2008.

Afb. 29. De balkenlaag van 
de eerste verdieping aan 
de achterzijde. Foto auteur, 
2008.
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maakte die plaats voor een naar buiten draaiend raam in een dakkapel. Tevens kwam er op deze slaapverdie-
ping een water closet en een nooduitgang naar het dak van de grote zaal.

Het logement raakte na de Tweede Wereldoorlog al gauw hopeloos verouderd, maar geld voor een groot-
scheepse verbouwing ontbrak. In 1971 vroeg de ANDO op basis van hun idealistische grondslag hiervoor 
subsidie aan bij de gemeente, maar die zag hiervoor geen grond, aangezien het hotel toch een gewoon bedrijf 
was. Het huis werd, samen met de zaal, aan de Hema verkocht, die het een tijdlang als opslag gebruikte. In 
1983 verkocht de HEMA het pand en werd het tijdelijk een particuliere galerie met maritieme schilderijen.19 
Vanaf 1989 huisvestte het nog enige tijd een orthocenter.20 Ondertussen zit er beneden al lange tijd een kle-
dingzaak en wordt er boven gewoond.

Beschrijving
Situering
Het diepe pand staat met de topgevel aan de Westerstraat. Het bestaat uit een begane grond van ruim vier 
meter hoogte, een verdieping van ruim drie meter en een hoge kap met een zolderverdieping en een zolder. 
De voorgevel staat licht gerend op de lengteas van het pand.

19 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 614, Enkhuizen, Westerstraat 125; Veranderen van het 
interieur tot galerie, 31-7-1984, Kadastraal nummer: F 2734, Architect: Hangelbroek & Gouwetor.
20 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 1289 Enkhuizen, Westerstraat 125; Veranderen van het 
pand, 17-1-1989, Kadastraal nummer: F 3319, Architect: Berge, Piet van, uit Amsterdam.

Afb. 30. Zwanehalskorbeel 
en sleutelstuk op de eerste 
verdieping. 
Foto auteur, 2008.

Afb. 31. Balk met houten 
consoleop de eerste verdie-
ping. Foto auteur, 2008.
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Afb. 32. Telmerk op de 
onderste zolder. 
Foto auteur, 2008.

Afb. 33. De grenen jukken op 
de bovenste zolder. 
Foto auteur, 2008.

Afb. 34. Worm en windscho-
ren op de bovenste zolder. 
Foto auteur, 2008.
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Voorgevel
Het huidige nummer 125 verkeert op de onderpui en de latere vensters op de verdiepingen nog in de staat 
van 1611 (afb. 15, 16). De onderpui is gemetseld in langgerekte, grauwgebakken bakstenen in kruisverband. 
Daarboven bestaat de gevel uit oranjerode baksteen, eveneens in kruisverband. In de onderpui bevinden zich 
links twee hoge vensters en rechts een achttiende-eeuws ingangspoortje met aan weerszijden een blokmotief, 
waarover een liseen met verdiepte spiegel loopt. Ter hoogte van deze liseen vertoont de kroonlijst, die de on-
derpui van boven afsluit, een omhoeking met daartegen een consoles met rocailles. Vermoedelijk stamt dit 
poortje in rococostijl uit het midden van de achttiende eeuw. De deur en het bovenlicht met de parellijstjes 
en bladwerk ornamenten stammen uit de negentiende eeuw.

Boven de onderpui loopt een uit baksteen gemetseld fries met aan weerszijden een leeuwenkop (afb. 17) 
en twee cartouches met voluten en diamantkopjes met ‘Anno’ en ‘1614’. Daarboven loopt een natuurstenen 
lijst die een weinig uit de gevel steekt. Op deze horizontale geleding staan de drie kozijnen van de verdieping. 
Onder de twee zoldervensters loopt opnieuw een dergelijke uit de gevel naar buiten stekende lijst. Boven elk 
van de drie vensters van de verdieping zit zowel een hoge strekse boog als een halfronde ontlastingsboog met 
vijf zandstenen sierblokjes met links en rechts een kopje. In de boogvelden zit steeds een zandstenen orna-
ment met voluten en een kop in het midden (afb. 20, 21). Boven het middelste venster staat bovendien een 
geharnaste torso met het gebaarde hoofd precies in de kruin van de ontlastingsboog (afb. 22). Deze man stelt 
wellicht Prins Maurits voor, de toenmalige stadhouder. De cartouches aan weerszijden van het middenven-
ster bevatten links het wapen van West-Friesland (afb. 18) en rechts de stedemaagd met het wapen van En-
khuizen (afb. 19). Aan de uiteinden van de gevel zitten vijf horizontale, zandstenen banden, waarvan er drie 
doorlopen tussen de vensters. Ter hoogte van de bogen lopen nog eens twee banden over de gevel.

Ook over de geveltop lopen weer horizontale banden van natuursteen. Ter bekroning hebben de twee 
vensters van de zolderverdieping een hoofdgestel met een gemetseld fries met daarin drie natuurstenen blok-
jes en daarop een gebogen en gebroken fronton. 

Langs de toplijnen van de geveltop lopen boven elkaar twee zwierige banden, die elk ontspringen in een 
voluut (afb. 23). De onderste eindigen elk in een kop van een zeewezen, vlak boven het zoldervenster (afb. 
24). De voluten van de onderste banden draaien naar beneden, die daarboven in een tegenbeweging juist 
naar boven.

Helemaal bovenin vormt een aedicula met aan weerszijden een voluut en er op een obelisk geflankeerd 
door een bol de bekroning van deze rijk uitgevoerde gevel. In de aedicula bevindt zich een rijk uitgevoerd 
muuranker (afb. 25).

Afb. 35. Worm en windscho-
ren op de bovenste zolder. 
Foto auteur, 2008.
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Afb. 36. Sporenparen 
bovenin de kap. 
Foto auteur, 2008.

Afb. 37. Gegutst telmerk 
op een juk op de vliering. 
Foto auteur, 2008.

Afb. 38 Telmerk IIII in een 
juk op de bovenste zolder. 
Foto auteur, 2008.
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Gebinten en balken
Op de begane grond en de verdieping gaan de meeste gebinten en balken schuil achter twintigste-eeuwse 
interieurafwerking (afb. 27).21 Op verdieping zijn deels nog zichtbaar gebinten met zwanehalskorbelen en 
sleutelstukken met roosjes opzij en een klassiek profiel aan de voorzijde (afb. 28-31). De gebinten lijken 
systematisch afgewisseld te worden met lichtere trekbalken. De sleutelstukken en korbelen vertonen pen-en-
gatverbindingen met houten toognagels.

De kap
De onderste jukken van de kap op de onderste zolder gaan grotendeels schuil achter interieurafwerking. Af-
gaande op oude tekeningen lijkt het te gaat om jukken met (eiken) krommers, een dekbalk en korbelen (afb. 
14). In de opgang naar boven valt waar te nemen, dat de onderdelen zijn voorzien van telmerken (afb. 32).

Op de bovenste zolder staan tien jukken van grenen, hier en daar hersteld met eikenhout. Hier zijn geen 
krommers toegepast, maar de jukken bestaan geheel uit grenen delen en hebben rechte jukbenen (afb. 33-
36). Over de uiteinden van de jukken loopt in de lengterichting van de kap een horizontale balk, de worm, 
die de sporen ondersteunt. Windschoren tussen de jukken en het worm voorkomen schranken van de kap in 
de lengterichting. 

Ook de onderdelen van de bovenste zolder zijn voorzien van telmerken (van voor naar achter) (afb. 37, 
38):

XII (gebogen) XII
   XIII
XI   I
III   III
VIIII  VIIII
VII   VII
V   V
VI   VI
X   X
IIII   II

Aan de achterzijde van het pand is de kap, vermoedelijk later, afgewolfd. Op enig moment kreeg de kap een 
dakbeschot met de delen horizontaal op de sporen en jukken gespijkerd.

Op foto’s uit het begin van de twintigste eeuw valt het westelijke, met Hollandse pannen gedekte dakvlak 
te zien voor de bouw van de dakkapellen in 1941. Het valt op dat de helling van het dak aan de onderzijde net 
iets flauwer is, waardoor het een lichte lnik vertoonde (afb. 4).

Conclusie
Westerstraat 125, gebouwd als onderkomen voor de Munt van West-Friesland, is binnen Enkhuizen een van  
de geotere panden uit het begin van de zeventiende eeuw in Enkhuizen, waar de schaal van de huizen door-
gaans zeer bescheiden was. Het is ook een van de weinige panden waarvan de kap twee jukken boven elkaar 
heeft. De gevel vertoont een bijzondere decoratie met een stramien van horizontale natuurstenenn banden 
afgezet en doorkruist met zwierige slingerende krullen langs de toplijn van de geveltop.

21 Waarneming verdieping en kap 21 mei 2008.
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