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Bouwhistorische beschrijving
Westerstraat 37, Enkhuizen
door Gerrit Vermeer
Vereniging Oud Enkhuizen
augustus 2016
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ò
ò
Afb. 1. Detail van stadsplattegrond van
Enkhuizen van Luytgen Jansz Waeghenaer uit
1577. De rode pijl geeft ongeveer de plek van
de huidige Westerstraat 37 aan.

Afb. 2. Detail van de minuutkaart van 1832. Westerstraat 37 is
aangegeven met een rode pijl.

ò

Afb. 3 (boven). Google Earth. Westerstraat
37 is weergegeven met een rode pijl.

Afb. 4. Gevelopmeting uit 1944 van
Westerstraat 37 (links) en 39 (rechts).
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Afb. 5 (links). Plattegrond uit 1941 (noorden onder).
Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 6 (rechts). Plattegrond van het achterste gedeelte van
het huis uit 1953, de gewijzigde situatie (noorden boven).
Westfries Archief, Hoorn.

Identificatie
Westerstraat 37, postcode 1601 AB
Rijksmonument 15123
Beschrijving: Pand onder diep zadeldak tegen oude achtergevel van puntvorm.
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Afb. 7. De aanbouw tegen de achtergevel. Bestaande toestand in 1953. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 8. De bestaande (links) en gewijzigde voorgevel
(rechts) in 1955. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 9. De gewijzigde winkel in 1955. met een prominente
plaats voor de ‘disco bar’. Westfries Archief, Hoorn.

Geschiedenis
Situering
Het huis Westerstraat 37 staat in de oudste bebouwingskern van Enkhuizen, aan de Westerstraat, een
prestedelijke weg richting Hoorn, van waaruit ooit de
polders in de Streek ontgonnen zijn. Wellicht liep het
perceel oorspronkelijk door tot aan de Torenstraat
aan de achterzijde. Het kavel aan die kant, dat van
Torenstraat 2, ligt namelijk precies in het verlengde
van dat van nummer 37. De eigenaren van het huis
en erf aan de Westerstraat behield echter, zo blijkt uit
een transportacte uit 7 februari 1660, een ‘gemene
uitgangh en watergangh’, die uitkwam op de Torenstraat.1 De gang tussen Torenstraat 2 en Zuiderkerksteeg 22 bestaat tot op heden. De vermelde watergang
zal in verband staan met het grachtje tussen de Venedie en de Zuider Havendijk, dat destijds langs de
Torenstraat liep. De kroniek van Brandt vermeldt dat
dit in 1607 een overwelving kreeg en dat deze waterloop diende om zeewater binnen te laten.2 Deze waterloop is weergegeven op de kaarten van Van Deventer uit 1560 en die van Luytgen Jansz Waeghenaer
uit 1577 (afb. 1).
Indeling in de achttiende eeuw
Het huidige pand stamt, zoals hierna blijkt, uit het
begin van de zeventiende eeuw. Een inventaris opgemaakt op 10 juni 1725 na het overlijden van Aafje
van Loosen, weduwe van Jacobus Walchring, biedt
enig inzicht in de toenmalige indeling van het huis.
De weduwe maakte blijkbaar geen gebruik van het
voorhuis beneden, dat praktisch leeg stond. Daarachter strekte zich een gang naar achteren uit, waaraan achtereenvolgens een binnenkamer en een achterkamer grensden. De keuken daarachter zal in een aanbouw tegen de achtergevel hebben gezeten. Op de
zolderverdieping bevonden zich een voorkamer en een achterkamer. In de laatste bevonden zich bedsteden
en een kast.3 Er bleken aanzienlijke bedragen aan contant geld aanwezig, alles bijeen voor 13.565,14 gulden.
Winkel
Op de oudste kadastrale kaart van Enkhuizen, de minuutkaart van 1832, geeft het pand nog veel dieper weer,
dan het nog resterende pand uit de zeventiende eeuw. Achter, nabij de Torenstraat, omgeeft het pand in 1832
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, p. 43 met verwijzing naar Westfries Archief (WA), Hoorn,
Oud Rechterlijk Archief Enkhuizen, 4954, 7 februari 1660.
2 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen […], Enkhuizen 1666, 205; ‘In den jaere sestien hondert seven heeft men ’t water boeoosten de Monnikenkerk, en voorts de tooren-straet ten einde, van de melkmarkt af, tot aen de sluis bij
de beuls brugge, met steen overwelft, en daer te vooren een seer vuil water was, een wijde straete gemaekt. Door dat verwulft kan
men ‘t seewater in’t binnenwater doen lopen.’
3 Messchaert-Heering 2001, p. 43; WA, Notarieel Archief 1275, 10 juni 1725.
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Afb. 10 en 11. De oostelijke (boven) en westelijke (onder) zijwand van de gewijzigde winkel in 1955. Het achterste deel
van de winkel is duidelijk hoger. Westfries Archief, Hoorn

Afb. 12. Links de dwarsdoorsnede van het voorste gedeelte van het pand. Rechts de achtergevel en de doorsnede van de
aanbouwachter na de verhoging in 1953, Tekening 1955. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 13. Lengtedoorsnede uit 1976,
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 14 (links). De voorgevel van nummer 37, kort na 1955. Archief Oud Enkhuizen.
Afn. 15. De voorgevel van nummer 37 in 2009. (midden) Foto auteur.
Afb. 16. De achtergevel (rechts). Foto auteur.

een kleine binnenplaats (afb, 2). In die tijd woonde er volgens de aanwijzende tabel de weduwe van Willempje van der Meer-Montagne, van beroep winkelierster. Wellicht beschikte het pand op het achtererf over
een pakhuis of magazijn. Op de kaart staat ook duidelijk de gang naar de Torenstraat weergegeven.
Vanaf die tijd bleef het pand plaats bieden aan uiteenlopende winkels. Op 3 juli 1834 kocht de schilder
en glazenier Simon Kok, gehuwd met Anna Maria Karsten, het huis. Hij adverteerde in het Nieuws- en advertentieblad Enkhuizen en Omstreken als schilder en behanger.4 Hij woonde er tot aan zijn dood in 1879. In
1903 vestigt zich er de meubelmaker Hendrik de Haan.5
4 Messchaert-Heering 2001, 44; WA, Notarieel Archief, 1556, 03-07-1834; Notarieel Archief II, 90, 31-95-1876.
5 Messchaert-Heering 2001, 44; WA, Notarieel Archief II, 149, 7 mei 1903:
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Afb. 17 (boven). Schema van de verstrekken in het voor- en achterhuis. De letters corresponderen met die in de tekst.

Afb. 18 De verdieping van
het voorhuis (B). Op de voorgrond een moderne balk.
Daarachter de zeventiendeeeiwse balklaag. Foto Klaas
Koeman.

Afb. 19. Een console van de
trekbalk vlak achter de voorgevel op de verdieping van
het voorhuis (B).
Foto Klaas Koeman.
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Afb. 20. Het eerste gebint
vanaf de voorgevel op de verdieping, gezien naar achteren
(B). Foto Klaas Koeman, 2008.

Afb. 21. De raveling aan de
westkant, op de verdieping
van het voorhuis (B). Foto
Klaas Koeman.

Disco bar
In 1920 nam Pieter de Wit, muziekonderwijzer en pianohandelaar het pand van hem over.6 In 1941 liet hij in
het huis een ‘WC closet met waterspoeling’ aanbrengen. Bij de aanvraag zat een plattegrond van de toenmalige situatie (afb. 5). Aan de Westerstraat grensde een ruime winkel met achterin een trap naar de verdieping.
De winkel was in 1941 al tamelijk diep. Vermoedelijk ontstond deze door samenvoegen van het in de inventaris van 1725 genoemde voorhuis met de binnenkamer waarin de trap stond. Achterin deze winkel bevond
zich een muur met links een deur naar een lange gang, die door het huis naar de keukenaanbouw voerde.
Rechts bevond zich een doorgang naar de ‘leskamer’, waar Pieter ongetwijfeld zijn muzieklessen gaf. Achterin de leskamer leidde een ingesnoerd gedeelte, met aan weerszijden bedsteden en kasten, naar de zitkamer. Dergelijke kamers en suite, die in die periode zeer gebruikelijk waren, hadden in de insnoering meestal
schuifdeuren. De insnoering met de bedsteden en de zitkamer bevonden zich in de aanbouw achter de achtergevel van het zeventiende-eeuwse pand. Aan de kant van de gang kwam volgens het plan in 1941 in plaats
van de bedstee een wc.7
6 Messchaert-Heering 2001, 44; WA, kadaster 6090, 1920.
7 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2708, Westerstraat 37; Bouw WC, 25-10-1941.
7

Afb. 22. Achter het weggebroken wandje zijn twee jukken
deels zichtbaar.
Foto Klaas Koeman.

Afb. 23. Blik van de vliering
in het achterhuis (G) op de
vliering in het voorhuis (D).
Beneden is een juk zichtbaar
van de zolder van het voorhuis (C). Foto Klaas Koeman.

Afb. 24. De vliering aan de voorzijde (D).
Foto Klaas Koeman.
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Afb. 25. De gebinten beneden in het achterhuis (E),
gezien naar de Westerstraat.
Foto Klaas Koeman.

In begin jaren vijftig ging het pand in eigendom over aan Jacob de Wit, die radio’s en vooral ook grammofoonplaten verkocht.8 Hij pakte eerst het huis en daarna de winkel grondig aan. De zitkamer kreeg meer
ruimte ten kosten van de nog resterende bedstede (afb. 7).9 De kap op de aanbouw achter maakte plaats voor
een verdieping met een plat dak (afb. 8, 12). De langwerpige uitbouw met zadeldak daarachter bevatte, behalve de keuken, een berghok.
In 1955 kreeg de voorgevel van De Wit’s Muziek- en Radiohandel aan de Westerstraat een nieuwe, enigszins traditionele onderpui naar ontwerp van architect Dik Fleddérus (afb. 8, 14). De ontwerptekeningen
van de verbouwing van de winkel erachter, die een volledige gedaantewisseling onderging, staan allemaal
op naam van aannemer A. Boon. De vroegere leskamer, die ondertussen als toonkamer dienst deed, en deel
van de vroegere gang verdwenen en maakten plaats voor extra winkelruimte. Helemaal achterin kwam een
uit twee glazen wanden bestaand kantoortje.10 In de grote ruimte die overbleef ging alle aandacht naar een
wandkast waarin de grammofoonplaten stonden opgesteld. Daarvoor stond een groot formaat ‘disco bar’
met kassa, waar de klanten konden plaatsnemen op een barkruk (afb. 9, 10). Het geheel kreeg een uiterst modern voorkomen. Uit de tekening blijkt dat deze moderniteit tot stand kwam door een intensief gebruik van
hardboard en zachtboard, dat op de verdieping nog in grote hoeveelheden aanwezig is.
Daar waar de muur tussen de winkel en de les- of toonkamer stond, doet zich een aanzienlijk hoogteverschil voor in de zoldering van de winkel (afb. 25). Achter de vroegere muur zit die ongeveer een meter hoger
dan er voor. Kennelijk scheidde deze muur het huis aan de straat van een achterhuis met andere vloerhoogten. In het hogere gedeelte, onder de plaats waar heden nog een zeventiende-eeuwse raveling voor de haard
zit, bevond zich na de verbouwing in 1955 nog een ‘stookplaats’, die door aannemer A. Boon, net als de rest
van de winkel, werd ingepakt in hardboard (afb. 11).
Bij een verbouwing in 1970 naar ontwerp van Ramkema-Dangermond drong de winkel nog dieper het
pand binnen en verdween de woonfunctie op de begane grond. Vrijwel alle wanden en tussenmuren verdwenen en de achterplaats taakte vrijwel geheel bebouwd.11 In 1977 volgde weer een uitbreiding van de zaak met
Westerstraat 39.12 Daarbij vond wederom een verbouwing plaats.13 De zoons De Wit namen de nog steeds
bestaande winkel over in 1980. In 1985 ondergingen de voorgevels van nummer 37 en 39 een wijziging (afb.

8 Messchaert-Heering 2001, 44; WA, kadaster 8089, 1954.
9 WA, 1325_BD, 2709, Westerstraat 37; Gedeeltelijk vernieuwen en veranderen woning, 20-11-1953.
10 WA, 1325_BD, 2710, Westerstraat 37; Veranderen winkel, 6-6-1955.
11 WA, 1325_BD, 2711, Westerstraat 37; Vergroten winkel en maken kantoor, 15-5-1970.
12 Westerstraat 39, 1601 AB; rijksmonument 15124. Beschrijving: Pand onder diep zadeldak tegen oude achtergevel van puntvorm. Zie ook Messchaert-Heering 2001, 44.
13 WA, 1325_BD, 2712 Enkhuizen, Westerstraat 37; Veranderen winkel, 2-8-1977.
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Afb. 26. De gebinten beneden (E) aan de oostzijde van
het huis. Foto auteur.

Afb. 27. De raveling beneden in het achterhuis (E)
Foto Klaas Koeman.

Afb. 28. Detail van de raveling
beneden in het achterhuis (E)
Foto Klaas Koeman.
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Afb. 29. De zolder van
het achterhuis (F) met de
krommers, gezien naar de
Westerstraat. Op de achtergrond de verdieping van het
voorhuis (B).
Foto Klaas Koeman.

15).14 De winkel bestaat tot op heden en verkoopt consumentenelektronica en witgoed. Op de achtergrond
bleef de muziek nog aanwezig.
Beschrijving
De voor- en achtergevel
De redengevende beschrijving van Westerstraat 37 noemt de puntgevel aan de achterzijde en het daarop aansluitende diepe zadeldak als motief voor de aanwijzing tot rijksmonument. Hetzelfde geldt overigens voor
het buurpand, nummer 39. Door de bebouwing op het achtererf en die aan de Torenstraat valt er van de achtergevel van de straat af niets te zien. De gevel blijkt echter te zijn vervangen. In 1966 kreeg het pand de status van rijksmonument, maar het is niet uitgesloten dat de achtergevel toen zelfs al verdwenen was (afb. 16).
De voorgevel bestaat uit een tamelijk hoge onderpui met een lage verdieping met kroonlijst. Daarboven steekt een afgeknot pannendak uit, waarvan
de dakkapel bekroond is met een eenvoudig fronton,
vermoedelijk daterend uit de late negentiende eeuw.
Bij deze negentiende-eeuwse lijstgevel hoorde een
onderpui met een even rijk geprofileerde kroonlijst,
een brede deur met bovenlicht in het midden en aan
weerszijden spiegelruiten. Deze situatie staat nog
weergegeven op een opmeting uit 1944 en op een tekening van de bestaande toestand uit 1955 (afb. 4, 8).
In 1955 realiseerde Fleddérus een meer eigentijdse
onderpui, die wellicht beter paste bij het imago van
de muziekwinkel met de ‘disco bar’ en die het gevelbeeld evenwel geen geweld aandeed. Dat laatste gaat
Afb. 30. Links mogelijk een ingepakte krommer, rechts een
duidelijk zichtbare, op de zolder van het achterhuis (F).
Foto Klaas Koeman.
14 WA, 3_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 19801995, 660 Enkhuizen; Binnenstad, Westerstraat 39; Veranderen
van de noordgevel en het aanbrengen van twee reclamebalken,
3-9-1985.
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Afb. 31. De krommer boven is dezelfde als die rechts op
afbeelding 30 vermoedelijk de tweede krommer van voren
op de zolder. Net onder de verhoogde vloer is een gedeelte
van het eerste gebint van voren te zien, dat zichtbaar is
in het achterhuis beneden (E). Hiervoor was mogelijk nog
een gebint, waarop de rechter krommer op foto 29 stond.
Foto auteur.
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Afb. 32. De krommer staat op een muurplaat, die op een
versnijding in de muur ligt. Daarachter gaat een borstwering
op, waarop de muurplaat ligt voor de sporen (in dit geval
sparren, ranke stammetjes). Bovenin de borstwering steekt
een blokkeel uit, dat de krommer op zijn plaats houdt.
Bovenin is de lip te zien, waarop het verwijderde korbeel
steunde. Een van de krommers op de zolder van het achterhuis (F). Foto auteur.

niet op voor de huidige onderpui, die in alle opzichten afsteekt en contrasteert (afb. 15).
Een kap, twee panden
De redengevende beschrijving noemt een diep zadeldak en inderdaad vormt deze van buitenaf gezien
een doorlopend geheel. Binnen vertoont de kap een
totaal ander beeld en valt er duidelijk een voor- en
een achterhuis te onderscheiden, met elk een verschillende opbouw en andere constructies en details (afb. 17). In het voorhuis ligt de zoldering van
de begane grond (A) op ruim 3 meter hoogte; in het
achterhuis, waar de oude gebinten nog voor een deel
aanwezig zijn, komt de begane grond (E) nog ruim
een meter hoger uit. In het voorhuis bevindt zich
daarboven nog een relatief lage verdieping (B) en pas
daarboven de zolder en de vliering. In het achterhuis
zitten de zolder (F) en de vliering (G) al direct boven
de begane grond. Zo ontstond er op alle bouwlagen
een ‘split level’, zoals dat in de moderne woningbouw
wordt aangeduid. Tussen deze twee delen van het
huis zal ongetwijfeld een bakstenen muur over de
volle hoogte van het pand hebben gestaan. Beneden
verdween deze muur in in 1955. Doordat het huis beschikte over een dragende houtconstructie, kon deze
in zijn geheel worden weggenomen. Op de plek waar
deze muur stond, zijn op de hogere niveaus overal
sporen van aanpassingen waarneembaar en zitten er Afb. 33. Juk met windschoren, die bevestigd zijn tussen de
balken uit een betrekkelijk recent verleden (afb. 18). krommer en de worm. De windschoren voorkomen schranDat de twee zolders op een verschillende hoog- ken in de lengterichting van de kap. Juk aan de oostzijde
te aanvangen en toch onder een doorlopende kap van de zolder van het achterhuis (F). Foto auteur.
gebracht konden worden, ligt aan de uiteenlopende
kapconstructies die hier toepassing vonden. Op de zolder van het voorhuis (C) staan grenen jukken met
schuine, maar rechte stijlen op een muurplaat, samen met de sparren (afb. 22). In zolder F vonden eiken
krommers toepassing (afb. 32, 33). Deze gaan van de muurplaat eerst tamelijk recht naar boven en buigen
eerst op enige hoogte naar binnen. Door deze gebogen vorm veroorzaken jukken met krommers minder
spatkrachten dan rechte stijlen: zij dragen het gewicht van de kap en het dak bijna verticaal over op de muren. Vanwege het onderste, bijna rechte gedeelte, staan de sparren bij de krommers op een tweede, hoger
aangebrachte muurplaat, die op een halfsteens borstwering ligt. Dit verschil in constructie heft precies het
hoogteverschil tussen de vloerhoogte van de zolders op, zodat het zadeldak gewoon door kan lopen. Dit
wekt de indruk dat het voorhuis of het achterhuis, aan een bestaande situatie is aangepast.
Het voorhuis: verdieping (B)
Van de begane grond van het voorhuis (A) zijn geen oude delen meer waarneembaar. Op de verdieping daarentegen is een groot deel van de houtconstructie nog zichtbaar, ondanks de scheutige omgang met allerlei
soorten board (afb. 18). Direct achter de licht gerende voorgevel zit een eiken trekbalk, ingekast in de muur,
aan weerszijden rustend op een houten console (afb. 19). Iets dieper staan twee complete eiken gebinten,
bestaande uit muurstijlen, sleutelstukken, korbelen en een dekbalk (afb. 20). Het korbeel zit met en pen-engatverbinding en vijf toognagels bevestigd aan het sleutelstuk en de dekbalk. De gebinten vertonen duidelijke
kenmerken van het begin van de zeventiende eeuw: de driehoekige opening van het korbeel met de muurstijl
13

Afb. 34. Het achterste strijkjuk op de zolder van het
achterhuis. Het draagt het

telmerk I.
Foto Klaas Koeman.

Afb. 35. De vliering van het achterhuis (G), gezien naar de
achtergevel, met rechts de schoorsteen.
Foto Klaas Koeman.
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Afb. 36. De vliering van het achterhuis met grenen jukken.
Foto Klaas Koeman.

en de dekbalk is erg klein en het voorvlak van het korbeel is gebogen. Een aanwijzing voor deze dateringvormen ook de classicistische profielen van de console en de sleutelstukken: in Enkhuizen bleven tot aan het
einde van de zestiende eeuw peerkralen in zwang.
Tussen de twee gebinten loopt aan de westkant van het huis een raveelbalk, waarop een kreupele balk
aansluit, met de dikte van ongeveer de trekbalk en aanzienlijk lichter dan de dekbalken van de gebinten. Aan
weerszijden van de kreupele balk vertoont de raveelbalk een gesneden accoladeboog met roosjes (afb. 21).
Het voorhuis moet meer oude balken hebben gehad, maar achterin deze voorkamer op de verdieping maakten deze plaats voor recentere constructies. Met wat er overbleef valt op te maken, dat werd uitgegaan van
een afwisseling van trekbalken en gebinten, zoals die in Enkhuizen tot in het begin van de zeventiende eeuw
vaker toepassing vond.
Het voorhuis: de zolder (C)
De zolder van het voorste gedeelte van het huis toont betrekkelijk weinig van de houtconstructie door het
overvloedige gebruik van zachtboard. Achterin het zolderkamertje, waar een en ander is weggebroken, zijn
eenvoudige grenen jukken te zien met schuine stijlen en korbelen (afb. 22). Verder is het achterste juk goed
te zien vanaf de vliering van het achterhuis (afb. 23). De gebinten bestaan uit enigszins bijgewerkte en van
schors ontdane stammen, maar ze zijn niet gekantvlakt. Ze zijn halfhouts bevestigd met nagels.
Het voorhuis: de vliering (D)
Aan weerszijden op de jukken liggen in de lengterichting van de kap de wormen (afb. 23). De vloerdelen van
de vliering daartussen hebben ongelijke breedtes en zijn aan elkaar bevestigd met groef en messing. Op de
vliering staan op korte afstand van elkaar uitsluitend sporen (afb. 24).
Het achterhuis: beneden (E)
In het ongeveer 4,5 meter hoge benedenruimte van het vroegere achterhuis staan nog vier eiken gebinten,
waarvan één kreupel (afb. 25, 26). Anders dan in het voorhuis zitten er tussen de gebinten geen trekbalken.
Alleen de muurstijlen aan de oostzijde bleven bewaard. Die aan de kant van Westerstraat 39 verdwenen bij de
doorbraak tussen de twee panden. De korbelen hebben een gebogen voorvlak vormen met de overige balken
slechts een kleine opening. De sleutelstukken kenmerken zich door een klassiek profiel aan de voorzijde en
gesneden roosjes opzij. Tussen het eerste en derde gebint van voren loopt aan de westzijde een rabeelbalk van
de vroegere haard met twee gesneden accoladebogen en roosjes (afb. 27, 28). Daartussen sluit het kreupele
gebint op de raveelbalk aan.
Het achterhuis: de zolder (F)
De zolder van het achterhuis is rijkelijk afgewerkt met allerhande platen, die de houtconstructie voor een
groot deel aan het oog onttrekken. Evenwel vallen er vijf eiken jukken met krommers te onderscheiden
(afb. 30, 31). Deze jukken zullen op de gebinten beneden staan. Even boven de vloer behoeden blokkelen
de krommers voor afglijden van de muurplaat (afb. 32). Deze zijn bevestigd aan de borstwering, waarop de
muurplaat voor de sparren ligt. De korbelen van de jukken behoeden de constructie voor zijwaarts schranken, de windschoren voor schranken in de lengterichting (afb, 32). De eerste krommer na de achtergevel aan
de oostzijde, verstopt in een kast, vertoont het telmerk I (afb. 34).
Het achterhuis: de vliering (G)
Op de vliering achter resteert nog een deel van de schoorsteen van de vroegere haardplaats beneden (afb.
35). De vliering van het achterhuis vertoont een rij van vijf grenen jukken, maar anders dan die in het voorste
gedeelte van het huis bestaan ze wel uit gezaagde balken (afb. 36, 37). Ze dragen aan weerszijden wormen,
waarop de sparren rusten, telkens 4 tot 5 tussen twee jukken. Op alle bouwlagen vertonen het voorste en het
achterste deel van het huis duidelijke verschillen in structuur, afwerking en constructie.
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Afb. 37. Juk met korbeel op de vliering van het achterhuis.
Het worm is recentelijk vervangen. Foto auteur.
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Conclusie
Het was nog niet mogelijk overal alle onderdelen van het houtskelet van het voor- en achterhuis goed te zien,
maar duidelijk is dat deze, zeker in de hogere delen, nog grotendeels en vrijwel gaaf aanwezig zijn. Beide delen van het huis, voor en acher, lijken uit het begin van de zeventiende eeuw te dateren. Zeker de zolder van
het achterhuis met de krommers kan niet veel later tot stand gekomen zijn. De muur tussen het voor- en het
achterhuis zal vermoedelijk in de loop van de twintigste eeuw, geheel zijn verwijderd. Dit kon zonder veel
problemen, aangezien de houtconstructie dragend is, en niet de muur.
De monumentale waarden van het pand bestaan, behalve uit de ondertussen verdwenen historische achtergevel, uit de grotendeels gaaf overgeleverde houtskeletten van voor- en achterhuis. Het verdiend aanbeveling de onderdelen daarvan niet weg te werken, maar juist zichtbaar te laten en onbewerkt te laten waar ze
dat nog zijn.
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