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Afb. 1. De minuutkaart
uit 1832 van Enkhuizen,
sectie F. De rode pijl heeft
het huidige Westerstraat
83a aan. Noord-Hollands
Archief, Haarlem.

Afb. 2 (beneden). Opmeting
uit 1944. Archief
Oud Enkhuizen.

Identificatie
Westerstraat 83a, 1601AD, Enkhuizen
De aanbouw vormde aanvankelijk een onderdeel van Westerstraat 85. Als zodanig is hierop hetzelfde monumentennummer van toepassing: 15139.
Beschrijving: Pand met gave laat 18e- vroeg 19e-eeuwse gevel met rechte kroonlijst en dakkapel; vensters omlijst met imitatie sluitsteen; deuromlijsting met Ionische pilasters; snijraam. Lagere aanbouw hoek Leliesteeg
met dakkapel. Inwendig hierin schouw met schilderstukje en supraports. Twee achtertoppen XVII.
De in de beschrijving genoemde ‘lagere aanbouw hoek Leliesteeg’ is na afsplitsing het huidige pand Westerstraat 83a.
Geschiedenis
Al sinds de achttiende eeuw tot in de twintigste eeuw bevond zich in Westerstraat 85 een grutterij met fabriek
1

Afb. 3. De voorgevel. Foto auteur.

Afb. 4. De dakkapel aan de voorzijde. Foto auteur.

Afb. 4. De zijgevel met rechts de blokvertanding van de voorgevel. Foto auteur.
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Afb. 5. De vertanding van de voorgevel. Foto auteur.

en pakhuis. Vanouds vormde het hoekpand aan de
Leliesteeg (voorheen Leliesteiger) een onderdeel van
het complex. Het pand had geen eigen ingang aan de
Westerstraat.1
Op de minuutkaart uit 1832 vormt het huidige
nummer 83a een kadastraal kavel met het huidige
nummer 85. Het complex staat voorgesteld op de
kaart van sectie F onder nummer 80. De zeer ruime
loods of schuur op nummer 90, vermeld als grutterij,
achter het huidige Westerstraat 83a, hoorde eveneens bij het complex (afb. 1). Deze had zijn voorgevel
aan de Harpstraat. Nummer 91, eveneens van Moll,
diende als stal. Dit pand, het huidige Harpstraat 4,
stamt vermoedelijk nog uit de zeventiende eeuw.2
Op 2 april 1914 verkocht Jan Gerard Moll het
woon- en winkelhuis, de fabriek en het pakhuis in de
Harpstraat aan Sieuwert, Jan en Adriaan Swier. Dit
inclusief het hoekhuis, het huidige nummer 83a.3
Pas recentelijk is het pand afgesplitst en kreeg
het ingang aan de Leliesteeg.4
Beschrijving
Situering
Het hoekpand staat met een licht gerende gevel aan
de Westerstraat bestaat uit een begane grond en een
zolder. Het heeft een van oorsprong blinde gevel aan de Leliesteeg. Op de minuutkaart uit 1832 staat een lange uitbouw langs het huidige nummer 85 weergegeven. Deze uitbouw bestaat nog steeds. De korte uitbouw
langs de steeg op dezelfde minuutkaart is ondertussen verdwenen.
Voorgevel
De voorgevel is vermoedelijk in de eerste helft van de negentiende eeuw tegen een ouder pand geplaatst (afb.
2, 3). Opzij zit de gevel met een blokvertanding bevestigd aan de zijgevel (afb. 5, 6). De twee vensters hebben
een negentiende-eeuwse roedeverdeling en boven de vensters zit een licht gebogen, gemetselde strek. De
gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een houten hoofdgestel met een bloklijst een geprononceerde
kroonlijst. Uit het met pannen gedekte dakschild aan de voorzijde steekt een negentiende-eeuwse dakkapel.
Opzij zitten houten schouderstukken met een matmotief en ter bekroning dient een geprofileerd fronton
(afb. 4). De negentiende-eeuwse gevel kwam vermoedelijk tegelijkertijd tot stand met een verbouwing van
Westerstraat 85, gezien de overeenkomstige dakkapel op dit pand (afb. 2).
Zijgevel
De zijgevel bestaat uit gele baksteen met wolken roodoranje in kruisverband (afb. 5). Het metselwerk duidt
er op dat deze werd opgetrokken in de zeventiende eeuw. De zijgevel steekt met een vertanding in de achtergevel (afb.7 ).
1 Suus Messchaert-Heering, Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp: Geschiedenis van de ‘Doorne Croone’, ‘t Soute Eylandt’ enandere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen, Oud Enkhuizen: Enkhuizen, 2001, 97-99.
2 Rijksmonument nummer 15044.
3 Messchaert-Heering 2001 (1), 99. WA, Noterieel Archief I 114, 2 april 1914.
4 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 1539 Veranderen van het winkelpand, 30-10-1990.
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Afb. 7. De vertanding van
de zijgevel in de achtergevel.
Foto auteur.

Afb. 8. De achtergevel. Foto auteur.

Afb. 9. De achtergevel van
de aanbouw. Foto
Klaas Koeman.
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Afb. 10 (linksboven). Interieur van de
aanbouw, gezien naar de Westerstraat.
Foto Klaas Koeman.
Afb. 11. De gang langs de achtergevel
met links de bedsteewand. Foto
Klaas Koeman.
Afb. 12 (midden links). De strijkbalk tegen de achtergevel. Foto auteur.
Afb. 13 (onder). De voorkamer gezien
naar de Westerstraat en de Leliesteeg.
Foto Klaas Koeman.
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Afb. 14. De schoorsteen met schilderstuk op de
schoorsteenmantel. Foto auteur.

Afb. 15. Een van de voluten
van de haard. Foto auteur.
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Afb. 16. De plafondschildering op linnen.
Foto auteur.

Afb. 17. Gietstuk van gips tegen het
plafond. Foto auteur.

Achtergevel
Op de achtergevel sluit links een langgerekte uitbouw aan (afb. 8). Rechts daarvan bevat de gevel een hoog
venster met een achttiende-eeuwse roedeverdeling en helemaal rechts bevindt zich een deur. Het metselwerk
vertoont alleen strekken en moet derhalve halfsteens zijn. Net als aan de voorzijde is het dak afgeknot. De
dakkapel die uit dit dakvlak steekt, heeft een vrijwel identiek fronton als aan de voorzijde. Op de houten
schouderstukken opzij ontbreekt echter het matmotief. Dit wijst er op dat deze later zijn vervangen. De uitbouw heeft een lessenaarsdak met een zeer flauwe dakhelling. In de achtergevel daarvan zitten vlechtingen
(afb. 9). Aan de binnenzijde van de keukenuitbouw is nog schoon metselwerk zichtbaar (afb. 10).
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Afb. 18. Het getrokken glas
in het venster en de opgevouwen panelen.
Foto auteur.

Afb. 19. De kap gezien naar
de Westerstraat. Foto
Klaas Koeman.

Afb. 20. De kap. Foto Klaas
Koeman.
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Afb. 21. De kap gezien naar
de Westerstraat. Foto
Klaas Koeman.

Begane grond
Langs de achtergevel van het pand loopt een smalle gang met een houten bedsteewand (afb. 11), vermoedelijk stammend uit de negentiende eeuw. De strijkbalk met hoekprofiel tegen de achtergevel lijkt op een
kraagsteen te rusten (afb. 12).
Voor bevindt zich een ruime kamer met een hoog plafond (afb. 13). Aan de kant van de Leliesteeg
zit een negentiende-eeuwse schouw met op de schoorsteenmantel een geschilderd schoorsteenstuk met een
ovale krans en een allegorische voorstelling in de stijl van Lodewijk-XVI, waarschijnlijk ook negentiendeeeuws (afb. 14, 15). Tegen het plafond is een linnen kamervakschildering aangebracht in groen met bruine,
decoratieve friezen. Deze bijzondere interieurafwerking moet ook uit de late negentiende eeuw dateren (afb.
16). In de eerder genoemde verkoopacte van 2 april 1914 staat vermeld dat deze plafondafwerking werd
overgenomen voor 65 gulden. In het midden van het plafond hangt de lamp aan een gipsen gietstuk (afb.
17). Deze interieurafwerking bezit monumentale waarde. In de vensters zit nog getrokken glas (afb. 18).
De zolder
De zolder bestaat uit ene grenen kap met twee A-spanten met pen-en-gatverbindingen (afb. 19, 20, 21). Korbelen ondersteunen de tussenbalk. Bovenin de spanten zit bovendien een hanebalk. Over tussenbalk van de
spanten loopt aan weerszijden een worm. Deze traditionele constructie zou heel goed tegelijk met de voorgevel tot stand gekomen kunnen zijn.
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