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Afb. 1 De kadastrale minuut uit 1832. De rode pijl wijst
op het huidige Westerstraat 153. Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2 De stadsplattegrond van Egmond-Meijer uit 1902.
De rode pijl wijst op het huidige Westerstraat 153. OudEnkhuizen.

Identificatie
Westerstraat 153, 1601AE Enkhuizen
Gemeentelijk monument: 0388/WN172
Situering
Westerstraat 153 staat aan een gedeelte van de Westerstraat, waar in de middeleeuwen de stadsmuur stond.
Na de stadsuitbreiding, waartoe het stadsbestuur in 1592 besloot, kwam dit gedeelte binnen de stadsveste
te liggen. De stadsmuur en de stadsgracht verdwenen. Aan weerszijden verrezen hier aan de Nieuwe Markt
drie huizen. Naast het oostelijke huis aan de zuidzijde loopt tot op heden de Veerbeentjes, een steeg die het
binnenterrein achter het tussen nieuw gegraven Prinsengracht, de Prinsenstraat en de huidige Westerstraat
ontsluit (afb. 1).
Geschiedenis
Zagende mollen
In een koopacte gedateerd 30 januari 1632 droeg Jan Cornelisz Spuy het huis op de Nieuwe Markt (heden
Westerstraat), genaamd De Mollen Saegende Gaerne, over aan Remmer Pietersz. Backer.1 De gevelsteen die
deze naam uitbeeldt door het tonen van een rebus: twee mollen die een klos garen doormidden zagen, bleef
bewaard en kreeg een nieuwe plek in de nieuwbouw uit 1886 (afb. 4). De rebus zinspeelt op de blindheid van
mollen: ze zouden graag kunnen zien.

1 Westfries Archief, Hoorn (WFA), Notarieel Archief Enkhuizen, inventarisnr. 942, 30-01-1632. 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, 168-170.
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Afb. 3. De bestaande en
vergunde toestand van
de galagkamer in 1928.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 4. De gevelsteen,
ingemetseld in de zijgevel
aan de Vierbeentjes.
Foto auteurs.
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Kuiperij
In 1813 kwam het huis in bezit van de meesterkuiper Wouter Sterk.2 Als perceel nummer 379 op sectie D van
de kadastrale minuut van 1832 staat het oorspronkelijke pand op deze plaats nog weergegeven, grenzend aan
een van de smalle armen van de Vierbeentjes. Johannes Sterk, die hem opvolgde als kuiper, diende in 1839
een verzoek in om een pand in de Sint-Janstraat te mogen slopen en zijn huis op de Nieuwmark op te kunnen
knappen.3 Voor het slopen verleende het stadsbestuur geen toestemming. Tot 1883 diende het huis en erf nog
steeds als kuiperij.4 Na het overlijden van de vrouw van Sijbrand Sterk, Henrika Bezaan, besloot de familie
het huis te verkopen aan de koopman en tevens gemeenteraadslid Nanne Sluis.
Woon- en winkelpand Willem Barends
Sluis wilde hier een nieuw pand oprichten en daartoe wilde hij het perceel iets verbreden ten koste van de
aangrenzende steeg, de Vierbeentjes. Daar stond tegenover dat hij een pand wilde bouwen dat volgens hem
‘de verfraaiing van dat gedeelte van de gemeente’ zou bevorderen. De steeg, waarvan weinig gebruik werd gemaakt, zou ook verminderd met de strook voldoende breedte overlaten.5 In 1886 verkocht de gemeente hem
inderdaad een strook grond van 22 centimeter breedte met een lengte van ongeveer 10 meter over de volle
lengte van zijn perceel.6 Het nieuwe pand werd daarmee iets breder dan de voorganger (afb. 2). De Kroniek
van Enkhuizen en omstreken meldde het volgende: ‘De Westerstraat heeft bij den ingang van de Prinsestraat
eene verfraaing ondergaan, die elkeen terstond in het oog valt. De oude kuiperij op den hoek van het Vierbeentje was sinds geruimen tijd een bouwval: nu staat er een flink winkelhuis van twee verdiepingen, naar
den eisch des tijds ingericht, dat daar werkelijk een goede vertooning maakt. Ook het inwendige moet, naar
men ons verzekert, zeer meevallen en het bewijs leveren, dat de heer Mooi met kennis en smaak etaleert‘.7
Lang hield de manufacturenwinkel van huurder Egbert Mooi niet stand. Op 30 juni 1890 maakte de arrondissementsrechtbank te Alkmaar zijn faillissement bekend.8
Zijn opvolger pakte de zaken grondiger aan. In juli van hetzelfde jaar verscheen er in de Enkhuizer
Courant een advertentie van meer dan een halve pagina van het Magazijn van Manufacturen, Garen, Band
en Mode-Artikelen Willem Barends, gevestigd op de Nieuwe Westerstraat (heden Westerstraat) hoek Tabakstraat (heden Prinsenstraat).9 De advertentie benadrukt de vaste prijzen, de contante betaling en bovenal de
lage prijzen: ‘ALLEEN DOOR BIJZONDER GROOTE VERKOOP is het mogelijk, voor de onbegrijpelijk
lage prijzen te verkoopen. De kwaliteit van de geanonceerde artikelen overtreft verre de verwachting. Voor
soliditeit en deugdelijkheid worden gewaarborgd‘. De lange lijst van artikelen bevestigt nog eens hoezeer de
wijze van kleden sinds het einde van de negentiende eeuw zich wijzigde. Bij de afdeling dameskleding vroegen extra grote letters aandacht voor de CORSETS: ‘wij houden alle soorten in alle nummers er op na, van de
hoogste tot de laagste en waarborgen de kwaliteiten’. Het betrof de eerste van en lange reeks advertenties van
Magazijn Willem Barends. Op de kerstveiling van 1900 zette Nanne Sluis het woon- en winkelhuis te koop:
‘Een voor eenige jaren elegant nieuw gebouwd en wel doortimmerd Woon- en Winkelhuis genaamd ‘Willem
Barends, op de Nieuwe Markt in de Westerstraat gemerkt wijk 2 no 126 Kadastraal bekend Sectie D no. 885
groot 1 are 35 centiaren. Dit zeer goed ter nering staande huis, bevat, beneden ruimen Winkel met Toonbank, Kasten en Opstal, Woonkamer, Keuken met Kelder, Bergplaats enz. boven: drie Kamers, Keuken, Meidenkamer en ruimen zolder. Het is beneden met regen- en welwaterpompen, en boven met regenwaterpomp
voorzien; voorts bevinden zich daarin gasleidingen, 9 à 10 vaste Kasten en 3 Bedsteden.’10 De huiskamer en
keuken beneden wijzen er op dat slechts een deel van de begane grond als winkel diende.

2 WFA, Notarieel Archief Enkhuizen, inventarisnr. 1522, 15-09-1813.
3 WFA, toegangsnummer 0121, Gemeentebestuur Enkhuizen, 238-241 Registers van rekesten van het gemeentebestuur, 18381920, M54.
4 WFA, Notarieel Archief Enkhuizen II, 115, 21-11-1883.
5 WFA, toegangsnr. 0121, Gemeentebestuur Enkhuizen, inventarisnr. 1900, 09-04-1886, M77.
6 WFA, Notarieel Archief II, 120, 27-04-1886.
7 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1886-10-10; p. 3.
8 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1890-07-04; p. 3.
9 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1890-07-06; p. 4.
10 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1900-12-21; p. 3.
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Afb. 5. De voorgevel omstreeks 1972. Foto Ton Boon,
Oud Enkhuizen.

Afb. 7. De gelagkamer, gezien naar de straat. Foto auteurs.
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Afb. 6. De voorgevel. Foto auteurs.

De nieuwe eigenaar van de Willem Barends werd in februari 1901 Jacobus Vonk.11 De Kroniek van Enkhuizen kondigde aan dat Vonk, na zestien jaar huishoudelijke artikelen te hebben verkocht in de Prinsenstraat, zijn zaak zou voortzetten in het ‘riante magazijn De Willen Barends’.12 Daarna volgden advertenties
met geheel andere artikelen: ‘KOM met iederen LAMP die niet goed brandt en waarop de glazen springen in
VONK’s Magazijn Willem Barends. Alle soorten GASGLOEILICHTKOUSJES vanaf 16 cents. Katoen, Branders, Glazen, GASSLANG, de beste voor 80 cts. de 100 cm. J. VONK, Koperslager en Loodgieter. Nieuwe
Westerstraat hoek Tabakstraat.’13 Later breidde hij het assortiment steeds verder uit: ‘Ver beneden alle concurrentie. Door groote inkoop en voordeelige prijzen ben ik in staat dit jaar beneden elke concurrentie te
verkoopen: kinderwagens, sportkarren, fornuizen, waschmachines, lampen enz. Jb. Vonk, koperslager en
loodgieter, Magazijn Willem Barends’.14 Uit een advertentie kort daarop vestigde Vonk de aandacht op stoffering voor het huis, zoals ‘karpetten, vaste kleeden, rollen Kamper- en Fantaisiematten’, maar ook ‘alle soorten
Gang-, Kamer-. Keuken en deurmatten. Loopers, in Wol-, Zeil-, en Waschdoek. Vloerzeil, Linoleum voor
Kamers, Portiek en Gang. Nergens een grootere keuze en billijken prijzen Gordijnen in Vitrage, Tulen, Watertwist, Vlaamsch Linnen, Spachtel met Foulard en voor Ondergordijnen, Koperen Roeden met ringen en
sluitstukken, Lancaster Gordijnen met stok en latten’.15 Weer een andere advertentie vestigde weer op andere
zaken aandacht: ‘MEN MOET er om denken, dat als men in de SCHOONMAAK is, Lamp, Schilderijlijsten,
Spiegels, enz. op nieuw wil maken, koopt men in VONK’s Magazijn het echte Goud- of Zilverbrons, in doozen met fleschjes, bakje en penseel van 15 cts [centen] en 25 cts. en dan tevens beveel ik mij minzaam aan tot
vernikkelen van Koffij- en Theepotten, Comfoortjes enz.’16 In maart 1905 hield Vonk een grote uitverkoop
met ‘spot spot prijzen’ vanwege de nieuwe winkel die hij voornemens was in te richten.17
Café
Het pand bleef tot 1927 in gebruik als winkel. In dat jaar vestigde Johannes Gerardus Ruiter er het caférestaurant Joh. Ruiter, dat hij combineerde met een luxe autoverhuur. Net als bij de vroegere winkel, besloeg
de gelagkamer het voorste gedeelte van de begane grond.18 De woonkamer aan de achterzijde nam ongeveer
een derde daarvan in beslag (afb. 3).19 Voor de achterwand van de winkel stond een toonbank en daarachter,
tegen de wand, een buffet. In 1928 kreeg Ruiter toestemming van de gemeente de kamer achter bij de gelagkamer van het café te trekken, waarna het biljard een plek kreeg achterin het café.20
Kort na de oorlog dient de gelegenheid als lunchroom, later als café ‘t Centrum. In 1990 kreeg de eigenaar toestemming op de verdieping en de zolder te verbouwen tot vijf wooneenheden met de bedoeling deze
als hotelkamers te benutten.21 Zo kreeg het gebouw tevens een hotelfunctie. Ter voorkoming van geluidsoverlast moest het café later een portaal achter de voordeur plaatsen.22 In 2017 sloot hotel-café Van Puffelen,
zoals het sinds 2014 heet, zijn deuren. Heden bestaan er plannen van Welwonen Enkhuizen om in het pand
begeleid wonen voor jongeren te vestigen. Het buffet en de toonbank verhuisden naar voren (afb. 3).
11 WFA, Notarieel Archief NA I, 90, 08-02-1901.
12 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1901-02-03; p. 5.
13 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1901-02-06; p. 4.
14 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1904-04-10; p. 3.
15 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1904-04-17; p. 4.
16 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1904-04-17; p. 7.
17 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1905-03-05; p. 4.
18 WFA, toegangsnr. 0391, Collectie gedrukte stukken, 657, Stukken betreffende Joh. Ruiter luxe auto-verhuur, café-restaurant te
Enkhuizen, 1929, 1929.
19 WFA, toegangsnr. 0121, Gemeentebestuur Enkhuizen, inventarisnr. 513, artikel 6745.
20 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2499, Enkhuizen, Westerstraat
wijk 2-110; Vergroten van de gelagkamer, 19-3-1928.
21 WFA, toegangsnr. 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, inventarisnr. 1499, Enkhuizen; Binnenstad,
Westerstraat 153; Veranderen van de bovenwoning tot wooneenheden, 17-7-1990.
22 WFA, toegangsnr. 1853 Gemeentebestuur Enkhuizen 1980-1995, inventarisnr. 1814, Enkhuizen, Binnenstad, Westerstraat 153;
Oprichten en in werking hebben van een cafébedrijf, 1989-1992; toegangsnr. 1853 Gemeentebestuur Enkhuizen 1980-1995, inventarisnr. 1862, Enkhuizen, Binnenstad, Westerstraat 153; Nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een hotel- en
cafébedrijf, 1993; toegangsnr. 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, inventarisnr. 1989, Enkhuizen; Binnenstad, Westerstraat 153; Vergroten van het horecabedrijf met een magazijn, 22-3-1994; toegangsnr. 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, inventarisnr. 2160, Enkhuizen; Binnenstad, Westerstraat 153; Veranderen van de voorgevel
van het pand, 28-3-1995.
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Afb. 8. De gelagkamer
gezien naar de achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 9. Kapstok achterin de galagkamer. Foto auteurs.

Afb. 10. De trap met rechts
een rondvenster.
Foto auteurs.
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Afb. 11. Het rondvenster boven de trap. Foto auteurs.

Afb. 12. Jukken in de hoek van de kapconstructie.
Foto auteurs.

Beschrijving
Het smalle en diepe huis bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder met een schilddak (afb.
5-6). Aan de smalle steeg verrees een vrijwel kale muur, maar aan de Westerstraat verrees een zeker voor
Enkhuizen rijke gevel in de stijl van de Hollandse Renaissance. In een afgeschuinde as op de hoek met de
steeg en tevens de hoek met de Prinsenstraat bevindt zich de ingang. Boven de ingang bevond zich, binnen
een classicistische omlijsting, ruimte voor het plaatsen van een reclamebord., Laatstelijk werd er een jenever
aangeprezen (afb. 5). Beneden in de gevel aan de Westerstraat bevindt zich nog de in neorenaissance uitgevoerde, houten onderpui van de vroegere winkel met op de stijlen ranke colonetten. Het muurwerk vertoont
horizontale banden en sierblokken in de gestrekte bogen boven de twee vensters op de verdieping. In het
fries van het Dorische hoofdgestel bovenin de gevel plaatste de onbekende aannemer tegels met een kleurig
patroon. Boven de ingang plaatse hij hier een guirlande van doek. Boven de as steekt uit het dak een dakkapel met een gesneden front met voluten en daarin een ovaal venster. Op de lage dakschilden om het platte
dak liggen kruispannen.
Binnen resteren nog enkele onderdelen van het café (afb. 7-9). In het trappenhuis valt daglicht binnen
door een rondvenster en zorgt een negentiende-eeuws instelbaar rooster voor ventilatie (afb. 10, 11). Op de
zolder is de gordingenkap uit 1886, dat de dakschilden ondersteund, nog zichtbaar aanwezig (afb. 12).
Conclusie
Westerstraat 153 betreft een karakteristiek winkel- en woonhuis uit 1886, uitgevoerd in de stijl van de Hollandse Renaissance. Aan de vroegere winkel herinneren nog de omlijsting boven de ingang voor advertenties
en de winkelpui.
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