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Identificatie
Westerstraat 114,1601AM Enkhuizen 
Gemeentelijk monument 0388/WN166

Geschiedenis
Twee historische panden
Tot 1891 bestond Westerstraat 114 uit twee afzonderlijke huizen met erf, zoals weergegeven op de minuut-
kaart van 1832 (afb. 1). 

Van het huis met erf op de hoek met de Vijzelstraat bestaat nog een inventaris, opgemaakt op 4 juli 1718 
na het overlijden van het echtpaar Stoffel Hanszoon Boom en Teetje Stevens de Boer.1 Deze geeft een indruk 
van de indeling van het huis. Genoemd worden een voorhuis, een binnenhaard, een keuken, een ‘portaalje 
of galderijtje’ (bedoeld is kennelijk een gang) en een zolder. Het ging dus om een diep huis met een begane 
grond en een zolder. Het voorhuis stond in verbinding met de straat. Het gedeelte dieper in het huis, waar 
zich de haard bevond, was het eigenlijke woongedeelte. Vermoedelijk bevond de keuken zich in een langwer-
pige aanbouw tegen de achtergevel van het huis. Waar het ‘portaalje’ zich bevond, valt moeilijk uit te maken. 
Wellicht had deze een aparte ingang aan de Vijzelstraat. In de plattegrond uit 1954 (afb. 8), die in deze nog 
de negentiende-eeuwse situatie weergeeft, bevindt zich een gang tussen de kamer aan de achterzijde en de 
keuken. Deze situatie hoeft echter niet te herinneren aan die in de inventaris.

Het buurhuis aan de westzijde heette in 1595 ‘de Spyghel’. Hier woonde in dat jaar de ‘laeckenverkoper’ 
Dirck Claasz.2

Koopman Jan Ruiter kocht het hoekpand op 15 april 1891 van de erven van Joseph Metten, de koster 

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, 229-231; NA 1228, 4 juli 1718.
2 NA 819, 1595; NA 846, 18 november 1598 (Dirk Claesz Spiegel, ‘laeckenverkoper’).

Afb. 1. Detail van de  minuutkaart uit 1832 van Enkhuizen De rode pijlen geven de positie aan van de twee panden, die 
later Westerstraat 114 vormden.

òò
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Afb. 2 (links). De stadsplattegrond van Egmond-Meijer uit 
1902 met Westerstraat 114 aangegeven met een rode pijl. 
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 3 (onder). Magazijn De Gunst voor 1928. 
Archief Oud Enkhuizen.
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van de rooms-katholieke kerk.3 Op 11 juli van hetzelfde jaar verwierf hij ook het buurpand. Zo kon hij beide 
percelen samenvoegen om hier, in twee fasen, een groot winkelpand te laten verrijzen. Het vernieuwde hoek-
pand kwam gereed in 1894 en de uitbreiding met het buurpand in 1896. Op de stadsplattegrond van Enkhui-
zen uit 1902 zijn beide percelen samengevoegd (afb. 2). De bouwkundige T. Korff maakte voor beide fasen de 
plannen en hield toezicht op de bouw. Eerder bouwde hij in Enkhuizen voor Koert Ruiter in de St Jansstraat 
ook al het Manufacturen en Galanterieënmagazijn De Ruiter.4

Eerste fase vernieuwing: 1894
Van het nieuwe magazijn van Jan Ruiter in 1894 deed de Enkhuizer Courant op 23 december dat jaar uitge-
breid verslag:

‘Blijkens eene in dit nr. voorkomende advertentie opent de Heer J. Ruiter alhier heden zijn nieuw ge-
bouwden winkel in de Oude Westerstraat Hoek Vijzelstraat.

Zijn de laatste jaren in onze stad zoo hier en daar nog al eenige nieuwe gebouwen verrezen, die het 
aanzien der straten verhoogen, daartoe werkt ook dit gebouw in alle opzichten mede.

Gelijkvloers bevat het hoofdgebouw een flinken winkel en een woonkamer, boven een ruim atelier 
en twee woonkamers.

De winkel ontvangt het daglicht door zes groote spiegelruiten, over eene afmeting van ongeveer 
tien meter, en wordt ‘s avonds door niet minder dan 15 gasgloeilichten, fabrikaat Selten, verlicht.

Van de gelegenheid voor etalage en verdere inrichting is met zorg gebruik gemaakt, zoodat het ge-
heel een aangenamen indruk maakt.

3 NA II. 130, 15 april 1891.
4 Enkhuizer Courant, 6 oktober 1893.

Afb. 4. Magazijn De Gunst voor 1928.  Archief Oud Enkhuizen.



4

Afb. 5 (boven). Niet uitgevoer-
de ontwerptekening voor een 
nieuwe pui voor Westerstraat 
114 uit 1928. 
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6 (links). De wijzigingen 
in de plattegrond van het lin-
ker pand in 1928. 
Westfries Archief, Hoorn.
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De stoep voor den winkel is van hardsteen en voor het gedeelte woonhuis van portland cement dat 
aan zerken gegoten is in de Enkhuizer Cementgieterjj.

Het geheel is ontworpen en opgebouwd onder toezicht van den bouwkundige, den Heer Tj. Korff, 
het metselwerk gemaakt door den heer J. van Doornik, het schilderwerk etc. door den heer H. van der 
Leek.’5

De bespreking van de nieuwe winkel bevat veel concrete informatie. In 1894 werd alleen het hoekpand aan 
de Vijzelstraat aangepakt. Van de zes genoemde spiegelruiten bevonden zich er vier aan de zijde van de Vij-
zelstraat en twee aan de Westerstraat. In de afgeschuinde hoek van de twee straten bevond zich een ingang 
(afb. 3, 6). In het fronton hoog boven de ingang staat het bouwjaar van dit deel van de nieuwe winkel ver-
meld: 1894. Dieper in de Vijzelstraat zitten nog twee vensterassen met gewone vensters, waarachter zich de 
genoemde woonkamer bevond (afb. 8, 17). Hoewel de meeste spiegelruiten op de Vijzelstraat uitzagen, gold 
de Westerstraat toch als belangrijker. Langs deze straat bestond de stoep uit echte hardsteen, terwijl voor de 
stoep langs de Vijzelstraat veel goedkopere kunststeen toepassing vond, gemaakt in Enkhuizen. Op de oude 
foto van de winkel, die na 1896 en voor 1928 genomen moet zijn, valt dit verschil in materiaal duidelijk waar 
te nemen: de stoep aan de Westerstraat en voor de ingang uit 1894 bestaat duidelijk uit een veel donkerder 
materiaal (afb. 3). Het nieuwe gebouw aan de Vijzelstraat bestaat uit een begane grond, een verdieping en 
daarop een zolder (afb. 17, 18).

Tweede fase van de vernieuwing: 1896
Op evenveel aandacht in de Enkhuizer Courant mocht ook de uitbreiding van het magazijn in 1896 rekenen: 

‘Blijkens achterstaande annonce opent de heer J. Ruiter hedenavond zijn nieuwen winkel, die met de 
reeds bestaande zaak, één geheel vormt. Met genoegen bezichtigden wij het ruime gebouw, waarvan de 
nieuwe afdeeling in de Westerstraat is ingericht tot Manufacturen en Confectie Magazijn en het gedeelte 
Westerstraat en Vijzelstraat tot modezaak. De groote ruimte in den winkel is keurig ingetimmerd en het 
geheel uitstekend verlicht, tevens zoo bepaald practisch ingericht, dat alles aan de eischen die in onzen 

5 Enkhuizer Courant, 23 december 1894, p. 2.

Afb. 7. Rechts Westerstraat 114, opmetingstekening uit 1944. Archief Oud Enkhuizen.
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Afb. 8. Plattegrond van de bestaande toestand in 
1954. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 9. Dwarsdoorsnede 
uit 1954 met links het 
historische pand met kap. 
Westfries Archief, Hoorn.
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tijd aan een dergelijke zaak gesteld worden, ruimschoots voldoet. Van de eerste verdieping is gebruik ge-
maakt voor een werkkamer en magazijn en op de tweede verdieping is alles voor het beddenvak dienst-
baar gemaakt. Behalve bevat het kolossale gebouw ruime kamers voor het huisgezin en het personeel. 
Aan de Westerstraat heeft de gevel een breedte van 13 en aan de Vijzelstraat van 16.50 meter. De Manu-
factuurwinkel is breed 7 en diep 12.25 meter, de modewinkel 5.25 om 10 50 meter. Het magazijn boven 
is lang 13.50 en breed 7 meter. Ontwerper van het Magazijn “De Gunst” is de heer Tj. Korff, aan wien 
tevens de uitvoering was opgedragen, terwijl de heer H. van Doornik voor het metselwerk en de heer 
H. van der Leek voor het schilderwerk zorgde. Onder de gebouwen die in den laatsten tijd het uiterlijk 
onzer gemeente hebben verfraaid, neemt deze inrichting een voorname plaats in.’6

Ruiter verkocht in de nieuwe winkel na de uitbreiding manufacturen, damesmantels, japonnen, damesmode-
artikelen, herenconfectie, herenmode-artikelen en daarnaast beschikte de winkel over een beddenafdeling. 
Uit de beschrijving blijkt dat het vernieuwde buurpand, dat een breedte heeft van 7 meter, dienst deed als 
manufacturenwinkel. Hoewel de opgegeven maten in de bespreking kloppen, was de winkel toch minder in-
drukwekkend in omvang dan gesuggereerd. Zo was de eigenlijke manufacturenwinkel niet 10,50 diep, maar 
slechts 5,20 meter (afb. 6). Erachter bevond zich aan de kant van het hoekpand een lange gang met daaraan 
grenzend een paskamer en een opgang naar boven. Achterin bevond zich een woonkamer. Het magazijn op 
de verdieping boven deze nieuwe uitbreiding, opgegeven als 13,50 bij 7 meter, betrof de oude kap van het 
vroegere huis, die tot op heden bewaard bleef (afb. 21). Alleen aan de Westerstraat kwam een nieuw opge-
metselde verdieping van beperkte omvang (afb. 20). In het deel uit 1894 bevond zich de modewinkel en op 
de verdieping vermeldt de beschrijving een magazijn en een werkkamer. De zolder van het gebouw aan de 
Vijzelstraat diende als beddenafdeling.

Na de uitbreiding ontstond er aan de Westerstraat een symmetrische gevel met in de hogere middenas 
de ingang en aan weerszijden daarvan twee vensterassen met een spiegelruit (afb. 4, 7, 16). Boven de nieuwe 
hoofdingang, in het fronton boven het venster op de verdieping, staat het jaartal 1896. Achter de voorgevel 

6 Enkhuizer Courant, 22 maart 1896, p. 6.

Afb. 10. Bestaande toestand in 1960 van het vroegere 
hoekpand. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 11. Gewijzigde toestand in 1960 van het vroegere 
hoekpand. Westfries Archief, Hoorn.



8

Afb. 12. De plattegrond zoals die ontstond na de verbouwing in 1960, op een tekening van de bestaande toestand uit 
1964. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 13. De gewijzigde plattegrond in 1964. Westfries Archief, Hoorn.
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met de verdieping gaat nog het oude pand schuil, dat bestaat uit een begane grond en een zolder, zoals te zien 
is aan de achterzijde, waar het pand nog beschikt over zijn oorspronkelijke geveltop (afb. 18, 19), die later 
werd afgeknot.7

Latere wijzigingen
In 1928 nam kleermaker-winkelier Reinders Jelgersma het gebouw over om zijn zaak, die eerst op Wester-
straat 19 zat, verder uit te kunnen breiden. Hij verkocht dames-, heren- en kinderkleding.8 Zijn winkel op 
Westerstraat 19 beschikte over een eigentijdse, nieuwe winkelpui in Art Deco. Voor hij zijn nieuwe, veel 
grotere pand op Westerstraat 114 betrok, liet hij eerst een en ander verbouwen aan het westelijke buurpand.9 
Beneden was de winkelruimte hier beperkt door de aanwezigheid van de nogal ruime paskamer. Door het 
verplaatsen van een trap en het wegbreken van tussenwanden, breidde hij de winkelruimte aanzienlijk uit. 
Hij was ook van plan de oude winkelpui te verwijderen en een nieuwe te plaatsen naar ontwerp van de aan-
nemer, Gebr. De Graaf. Deze leek sprekend op die van zijn winkel op Westerstraat 19 (afb. 5). Dit plan ging 
echter niet door, want tot op heden beschikt het pand over de neorenaissance onderpui uit 1896. In januari 
1942 kreeg Jelgersma vergunning om op achterplaats een bergplaats en een stookhok voor centrale verwar-
ming te bouwen.10 Deze situatie is weergegeven op een tekening van de bestaande toestand uit 1954 (afb. 8).

In 1955 opende W.A. de Wit in het gebouw een zaak in huishoudelijke artikelen.11 Daaraan voorafgaand 
vond in 1954 een verdere uitbreiding plaats van de winkelruimte. De kamer van het westelijke buurpand 
kwam bij de winkelruimte. Door de muur tussen de twee oorspronkelijke panden te verwijderen, ontstond 
er een groot, overzichtelijk geheel (afb. 12). De vroegere kamer beneden in het hoekpand kreeg een nieuwe 
bestemming als kantoor.12 In 1955 kreeg het winkel- en woonpand voor het eerst een water closet. Deze 
werd achter de keuken langs de Vijzelstraat in een aparte, speciaal daarvoor gebouwd aanbouwtje, die alleen 
buitenom, via het achtererf, te bereiken was.13 Al gauw kwam het toilet in het kantoor beneden. Wonen ge-
beurde vooral op de verdieping van het vroegere hoekpand. In het achterste gedeelte kwam de woonkamer 
en achter de blindvensters nabij de hoek met de Westerstraat zat de slaapkamer. Daartussen was een overloop 

7 Gemeentelijk monument nummer 0388/WN155.
8 Kadaster 5971, 1928.
9 Westfries Archief (WA), 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2526 Enkhuizen, Westerstraat 114; 
Veranderen winkel annex woning, 26-7-1928.
10 WA, 1325_BD, 2527 Enkhuizen, Westerstraat 114; Bouw bergplaats en stookhok, 13-1-1942.
11 Kadaster 8422, 1955.
12 WA, 1325_BD, 2528 Enkhuizen, Westerstraat 114; Veranderen winkelpand, 27-8-1954.
13 WA, 1325_BD, 2529 Enkhuizen, Westerstraat 114; Veranderen gevel keuken en maken WC, 10-2-1955.

Afb. 14. Westerstraat 114 (aangegeven met een rode pijl) op Google Earth.

ò
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Afb. 16. De hoek met de Vijzelstraat. Foto auteur.

Afb. 15. De gevel aan de Westerstraat. Foto auteur.
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met de keuken. Op zolder zaten eveneens enkele kleine slaapkamers (afb. 10). In 1960 wisten de Gebroeders 
de Boer in het hoekpand door de verplaatsing van de trap en het wegnemen van een wand nog meer vier-
kante meters aan de winkel toe te voegen.14

De Westerstraat ontwikkelde zich zoals de meeste winkelstraten in Nederland: de behoefte om de hoe-
veelheid vierkante meters winkel te maximaliseren, veranderden in 1964 ook de achtererven in winkelruim-
te. Hier verrees een aanbouw met een uitgestrekt plat dak (afb. 12, 13, 14).15 In 1996 verhuisde Provak, een 
winkel in gereedschappen van dezelfde eigenaar, naar het pand nummer 114. Sinds enige jaren staat het pand 
leeg.

Beschrijving
Situering
De winkelwoning Westerstraat 114 ontstond uit twee afzonderlijke percelen met elk een diep huis. Door de 
nieuwbouw in fasen bleef die structuur gehandhaafd. In 1894 maakte het hoekpand langs de Vijzelstraat 
plaats voor nieuwbouw, met behoud van de gemene muur met het buurpand. Bij de vernieuwing van het 
westelijke buurpand bleef het bestaande pand vrijwel geheel gehandhaafd. Alleen aan de westerstraat verrees 
een nieuwe voorgevel met een ondiepe verdieping en een kap langs de Westerstraat. Hierop sluit de histori-
sche, deels nog bestaande kap aan (afb. 14).

Binnen het betrekkelijk kleinschalige Enkhuizen met nog overwegend historische panden, betrof dit 
betrekkelijk grote magazijn een nieuwe ontwikkeling, die uiteindelijk nooit helemaal doorzette, want tot op 
heden behoort het nog tot de grotere winkelpanden aan de Westerstraat. Door de in die tijd modieuze neo-
renaissance, door de grote spiegelruiten die vlak boven het maaiveld beginnen en door de rijk ingerichte 
etalages, in het donker verlicht met gas, kon de journalist van de Enkhuizer Courant inderdaad tot het oor-
deel komen, dat het gebouw iets nieuws betekende: ‘Zijn de laatste jaren in onze stad zoo hier en daar nog al 
eenige nieuwe gebouwen verrezen, die het aanzien der straten verhoogen, daartoe werkt ook dit gebouw in 
alle opzichten mede.’

14 WA, 1325_BD, 2530 Enkhuizen, Westerstraat 114; Veranderen winkel annex woning, 18-3-1960.
15 WA, 1325_BD, 2531 Enkhuizen, Westerstraat 114; Vergroten winkel, 15-5-1964.

Afb. 17. De gevel aan de Vijzelstraat. Foto auteur.
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Afb. 18. Achterzijde Westerstraat 114 vanaf het platte dak van de aanbouw aan de achterzijde. Foto Klaas Koeman.

Afb. 19. De historische geveltop van het vroegere westelijke buurpand. Foto Klaas Koeman.
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Gevel Westerstraat
Bouwkundige T. Korff paste een rijke variant van de neorenaissance toe, opgetrokken in een donkerrode 
baksteen met gebruik van diverse accenten in wit en andere kleuren. De meeste motieven vonden hun in-
spiratie in de bouwstijl van de Hollandse Renaissance. De gevel aan de Westerstraat kwam in twee fasen 
tot stand, maar uit de afgewogen symmetrie valt op te maken, dat deze vooraf door Korff als een geheel 
ontworpen moet zijn (afb. 4, 7, 15). De façade telt vijf assen, met in de middelste de ingang. De middenas is 
breder en, doordat deze as zich voortzet in een dakkapel, ook hoger. De afschuining met de ingang van het 
hoekpand aan de kant van de Vijzelstraat vormt de enige afwijking in de symmetrie. De begane grond en de 
verdieping hebben dezelfde hoogte. Het dak wekt vanaf de Westerstraat de indruk een schilddak te zijn.

Aan weerszijden van de middenas gaat, beneden, op de verdieping en in de dakkapel, een pilaster op. 
Links sluit een bredere hoekpilaster de gevel af, rechts vormt de iets naar voren springende, schuine as met 
de oudere ingang een afsluiting. Aan weerszijden van de middenas zitten twee vensterassen met beneden de 
grote spiegelruiten en boven smallere, negentiende-eeuwse T-vensters. Een hoog, wit hoofdgestel met ver 
uitstekende kroonlijst, vormt de bekroning van de gevel.

Gedrukte bogen van een lichtere, bijna oranje baksteen met drie natuurstenen blokjes, ontlasten bene-
den de grote spiegelruiten. Op de stijlen tussen de spiegelruiten zit een houten decoratie in de vorm van een 
kandelaber. De spiegelruiten hebben, aangegeven door de nog aanwezige negblokjes, een tussendorpel op 
ongeveer tweederde van de hoogte (afb. 3, 4).

Door de geringere breedte van de venster op de verdieping, zijn de ontlastingsbogen hier wat minder 
gedrukt dan beneden. Aan weerszijden van de vensters en er tussen, zitten hier wat bredere penanten dan be-
neden, met ook weer een negblokje op de plaats van de tussendorpel. De sluitstenen in de ontlastingsbogen 
van de vensters, corresponderen in het fries van het bekronende hoofdgestel met een klassiek uitgevoerde 
kraagsteen met een voluut boven en guttae aan de onderzijde. Gekleurde sierpatronen vullen de velden on-
der de ontlastingsbogen, diagonaal beneden, orthogonaal boven. 

De bovendorpels van zowel de spiegelruiten als van de vensters op de verdieping vormen een door-
lopende horizontale band met de witte blokken in het muurwerk. De onderdorpel van de vensters op de 
verdieping vormen een geheel met een kunststenen cordonlijst. Deze verlenen de vensterassen met de spie-
gelruiten een overwegend horizontaal accent, waaraan de zware kroonlijst over de volle breedte van de gevel 
nog extra nadruk verleent.

In de gevelcompositie vormen de assen met de ingang aan de Westerstraat en op de hoek met de Vij-
zelstraat een verticaal element. De ingang aan de Westerstraat bevindt zich op enige afstand van de rooilijn, 
ruimte biedend aan een portiek met boven de doorgang een scherm van classicistische balusters. Het venster 

Afb. 20. Inwendige van de 
verdieping uit 1896 op het 
westelijke pand. 
Foto Klaas Koeman.
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Afb. 21 (boven). De kap van het westelijke pand.
Foto auteur.

Afb. 22 (links). Na drie lichtere jukken volgen er 
zeven zwaardere. Op de overgang staan twee 
jukken praktisch tegen elkaar aan. Foto auteur.
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daarboven staat op een klassieke basis en heeft als bekroning een hoofdgestel met fronton. Het venster in de 
dakkapel valt op door de geknikte bovendorpel met daarin de flauwe helling van een klassiek fronton, die 
zich herhaalt in de top van de dakkapel.

De schuine as op de hoek is smaller dan alle andere, maar komt een weinig naar voren, waardoor deze 
de hoek toch een duidelijk accent verleent. Het risalerende karakter komt nadrukkelijk ook tot uiting in het 
omhoeken van de kroonlijst.

Gevel aan de Vijzelstraat
De gevel aan de Vijzelstraat heeft aansluitend aan de kant van de Westerstraat vier grote spiegelruiten, die een 
aaneengesloten rij vormen. De aankleding is veel eenvoudiger dan die van de voorgevel, waardoor deze zich 
onmiskenbaar als zijgevel voordoet. Van de vier vensters boven de spiegelruiten zijn de twee het dichtst bij de 
Westerstraat blind. Daarachter bevond zich een slaapkamer (afb. 10). Boven de vensters op de verdieping zit-
ten geen gedrukte ontlastingsbogen, maar strekse bogen. Tussen twee zware lisenen bevindt zich dieper in de 
Vijzelstraat een gedeelte van twee vensterassen, met oorspronkelijk alleen een woonfunctie. Beneden hebben 
de vensters hier een halfronde ontlastingsboog, boven opnieuw strekken. De zware kroonlijst van de voorge-
vel zet zich langs deze gevel voort en hoekt om ter hoogte van de lisenen. Een aanbouw met een ingang tot de 
woning en een keuken moesten in 1964 moesten wijken voor de uitbreiding van de winkel (afb. 8).

Historische achtergevel van het westelijke pand
Vanaf de achterzijde, gezien vanaf het dak van de aanbouw uit 1964, valt op dat het westelijke pand nog 
beschikt over de oude geveltop, opgetrokken uit gele baksteen (afb. 19). Het onderste gedeelte van de top 
vertoont een kruisverband. Vlak onder de onderdorpel van het later aangebrachte zoldervenster gaat het 
eensteens muurwerk over in halfsteens in een onregelmatig klezorenverband. Een dergelijk zuinige manier 
van metselen was in Enkhuizen gedurende de zeventiende eeuw gebruikelijk. Links ligt er op het resterende 
deel van de toplijn een rollaag. Rechts is deze verdwenen. Op enig moment is de geveltop afgeknot.

Afb. 23. Het juk met telmerk 2. Foto Klaas Koeman.
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Afb. 24. Het juk met krommer, blokkeel, korbeel en 
dekbalk. Foto auteur.

Afb. 25. Juk met telmerk 3. Foto auteur.
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Historische kap van het westelijke pand
Op de geveltop achter sluit een historische kap aan. Voor maakte slechts een klein del van de kap plaats voor 
de ondiepe verdieping boven de winkel uit 1896 (afb 20). Van de historischekap is verder het bovenste deel 
boven de vliering vervangen. Het pand bestond dus oorspronkelijk uit een zeven meter brede, hoge begane 
grond met daarop een hoge kap met jukken beneden en A-spanten op de vliering (afb. 9). Het oorspronke-
lijke huis lijkt uit een ondiep voorhuis en een achterhuis bestaan te hebben. De voorste drie jukken, direct 
achter de verdieping uit 1896, zijn wat lichter dan de zeven jukken (inclusief strijkjuk) dieper in het pand. 
Daarbij staan het laatste juk van het voorste gedeelte vrijwel pal tegen het eerste juk van het achterste gedeel-
te, ruimte latend voor hooguit een halfsteens muur of geveltop (afb. 22). Het dak van het voor- en achterhuis 
vormt wel een doorlopend geheel (afb. 14). De drie eiken jukken voor zijn wat lichter dan die achter, maar 
vertonen dezelfde kenmerken.

De eiken krommers van de jukken staan op muurplaten. Een later aangebracht dakbeschot onttrekt de 
sporen of sparren, als zij nog aanwezig zijn, aan het gezicht. Deze stonden op een borstwering. Blokkelen, 
met halfhoutse zwaluwstaarten verbonden, houden de krommers op hun plaats (afb. 24). Ook de bovenzijde 
van de korbelen zitten met halfhoutse zwaluwstaarten vast aan de dekbalken van de jukken (afb. 21). Onder 
zijn ze vastgenageld aan de krommer en staan ze, om voor afglijden te behoeden, op een lip. De achterste juk-
ken dragen telmerken, aan de oostzijde gegutste strepen, aan de westzijde putjes (afb. 23, 25). Het strijkjuk 
tegen de achtergevel telde als nummer 1. Het daaropvolgende juk draagt een II en vervolgens III en IIII. 

Afgaande op de combinatie van krommers en halfhoutse zwaluwstaartverbindingen betreft het een kap 
uit het begin van de zeventiende eeuw. Over de jukken lopen nog wel de oorspronkelijke wormen, maar het 
bovenste gedeelte van de kap is in de twintigste eeuw bij onderhoud vervangen. Van onderste gedeelte van de 
kap zijn de jukken bijna nog compleet aanwezig. Slechts hier en daar is een onderdeel vervangen.

Conclusie
Westerstraat 114 is in de eerste plaats van bijzondere waarde voor Enkhuizen als winkelmagazijn uit de late 
negentiende eeuw, ontworpen door de plaatselijke bouwkundige, Th. Korff, die tevens actief was als raads-
lid. Het pand is exemplarisch voor de opkomst van het winkelmagazijn ter plaatse, aangepast aan de kleine 
schaal van de stad. Het architectonische ontwerp in neorenaissance is uiterst verzorgd en doordacht en nog 
gaaf bewaard gebleven, tot aan de kozijnen toe. Al hield de bouw van het magazijn een zekere schaalvergro-
ting in, de oorspronkelijke verkaveling en stedelijke structuur bleef gehandhaafd en valt nog af te lezen aan 
het dakenplan. Tot 1960 was ook nog de gemene muur tussen de twee oorspronkelijke panden nog aanwezig, 
maar door deze werd opgeofferd aan de maximalisering van de winkelruimte, een verschijnsel waaraan ook 
in Enkhuizen in die tijd niet viel te ontkomen.

De historische kap van het westelijke pand bevat belangrijke aanwijzingen dat dit huis uit het begin van 
de zeventiende eeuw dateert en dat het uit een betrekkelijk ondiep voorhuis en een diep achterhuis bestond. 
Wellicht waren de beide delen ongeveer even oud en moesten de zwaardere jukken achter een wat grotere 
opslagcapaciteit mogelijk maken.
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