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Afb. 1. Detail van de kadastrale minuut uit 1832. De rode pijl

Afb. 2. Detail van de stadsplattegrond van Egmond-Meijer uit

wijst op Westerstraat 76. Het transparant is de situatie in 2006.

1902. Westerstraat 76 is aangegeven met een rode pijl.

De omtrek van het huidige pand met de aanbouw aan de ach-

Archief Oud Enkhuizen.

terzijde komt exact overeen met die op de minuut uit 1832.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Google Earth.

Identificatie
Westerstraat 76, 1601AL Enkhuizen
Rijksmonument 15192
Beschrijving: Vrijstaand laatgotisch pandje met klimmende zeszijdige pinakels aan de trapgevel, XVI A.
Situering
Het huis staat aan de noordzijde van de Westerstraat, tussen de tussen de Stoeltjessteeg1 aan de westzijde en
de Ooievaarssteeg aan de oostzijde (afb. 1). Beide stegen liepen in 1832 nog door tot aan het Apenspel. In
1832 stond er aan het Apenspel een pand van een andere eigenaar, maar vrijwel het gehele terrein tussen deze
panden hoorde bij Westerstraat 76. Op de perceelgrens aan de achterzijde stond een schuur. Het pand aan de
Westerstraat had in 1832 reeds dezelfde diepte als het huidige pand inclusief de aanbouw met lessenaarsdak
aan de achterzijde. Op de kaart van 1902 sloot er op het pand met aanbouw bovendien een smalle bebouwing
aan langs de Ooievaarssteeg (afb. 2). Deze bebouwing aan de steeg staat nog weergegeven op tekeningen van
de bestaande toestand in 1959, maar werd toen gesloopt (afb. 7, 8). In 1902 was het vroegere pand aan het
Apenspel vervangen door twee smalle huisjes.
1 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353-1815 (1872), inventarisnr. 300, Memoriaal
van burgemeesters en regeerders der stad Enkhuizen van 6 januari 1723 tot 31 december 1732, 10 april 1724: ‘Het huis belent ten
oosten met de Oijevaars- en ten westen met de Stoeltjessteegh’.
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Afb. 3. Westerstraat 76 (rechts) voor 1918, in de tijd dat Dekema

Afb. 4. Westerstraat 76 (midden) in 1918. In dat jaar huisde er de

hier zijn winkel had. Archief Oud Enkhuizen

coöperatie Ons Belang. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 5. Opmetingstekening uit 1944. Net als op de oude foto’s

Afb. 6. Ontwerp voor niet uitgevoerde, historiserende onderpui

steekt het zoldervenster aan de onderzijde nog in het fries.

uit 1955. De onderdorpel van het zoldervenster bevindt zich

Noord-Hollands Archief, Haarlem.

boven het fries. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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Afb. 7 (rechtsboven). Bestaande toestand in 1959. Links begane
grond, rechts de zolder. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 8. De bestaande (boven) en vergunde
(onder) toestand in 1969 aan de achterzijde,
waarbij de negentiende-eeuwse schuur langs de
Ooievaarssteiger verdween. Westfries Archief,

Geschiedenis
Huis van een adellijke familie

Hoorn.

In oude transportakten van huizen staan vaak, om deze zo ondubbelzinnig mogelijk te lokaliseren, de namen
van de buren vermeld. Zelfs als directe bronnen ontbreken, kan daardoor soms toch een vroegere eigenaar
van een pand gevonden worden, zoals in het geval van Westerstraat 76. In het Notarieel Archief staat aangaande Westerstraat 74 in 1579 de naam van de buurman aan de westzijde, aan de overkant van de gemeenschappelijke steeg vermeld: Adriaan Westphalen (1558-1585). Hij was de zoon van Frederick Westphalen
(1527-1561), die zelf ook in Enkhuizen geboren was.2 Adriaans grootvader, Adriaen Jansz Westphalen (overleden 1559), raadsheer van de Hof van Holland en doctor in de rechten, had zich na zijn huwelijk met Eva
Banjaert uit Medemblik (dochter van de kasteelheer), in Enkhuizen gevestigd, alwaar hij in 1525 en 1529
schepen en in 1533 burgemeester was. Grootvaders jongere zus Renette (ook wel Renesse) werd in 1550
mater in het Ursulaklooster in Enkhuizen, waarvan de familie Westphalen tot de voornaamste weldoeners
2 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, 269-270, 271. Onder Westerstraat 76 staat abusievelijk 1588
vermeld, maar uit de bewonersgeschiedenis van nummer 74, p. 271, blijkt dat het om 18 januari 1579 gaat: Notarieel Archief 815.
Adriaan stierf aan de tering en ligt begraven in de Westerkerk te Enkhuizen in de zuidbeuk onder nummer 68-69.
3

Afb. 9. De geveltop. Bij de restauratie in 1961 werd de natuurstenen lijst boven het fries weer aangeheeld en
kwam de onderdorpel van het venster erboven te zitten. Foto auteurs.
Afb. 10. De bovenste trap met een bijzonder anker.
Foto auteurs.
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Afb. 11. Zeskante eindkolom van de bovenste geveltrede.
Foto auteurs.

Afb. 12. De gebeeldhouwde
kraagsteen onder de oostelijke kolom van de bovenste
geveltrede. Foto auteurs.

Afb. 13. De gebeeldhouwde
kraagsteen onder de middelste kolom van de bovenste
geveltrede. Foto auteurs.

behoorde. Waarschijnlijk liet Adriaan Jansz, telg van een voornaam geslacht uit de regio Dordrecht en Geertruidenberg, het huis Westerstraat 76 kort voor 1540 bouwen. Het staat niet ver van het vroegere Ursulaklooster, waarvan nog een deel van de vroegere Euchariuskapel resteert.
Bij de verponding van 1630 stond het huis op naam van achterkleinzoon Frederik Adriaan Westphalen
(1582-1653), Ridder van het Heilige Roomse Rijk (sinds 1617) en Ridder van Jeruzalem (sinds 1620). Hij had
in Douai (Dowaai) rechten gestudeerd en reisde daarna jarenlang door Europa, het Heilige Land, het Midden-Oosten en Egypte om in 1621 weer in Enkhuizen terug te keren, waar hij in 1623 huwde met Catharina
Maria de Groot. Gerard Brandt plaatste in zijn beschrijving van Enkhuizen een kleine biografie over hem,
voorzien van zijn portret. Hierop wijst de geleerde naar een globe, een toespeling op de bijzondere reizen die
hij maakte. De vergulde voet en hand van een mummie, die hij meebracht uit Egypte, schonk hij in 1643 aan
de Leidse Ontleedkamer van de Universiteit. Na 1626 woonde hij in Amsterdam en later in Alkmaar, maar
zoals uit de verponding blijkt, hield hij zijn huis in Enkhuizen in eigendom. Hij werd begraven in de Grote
Kerk te Alkmaar, waar zijn dubbele grafsteen tot op heden bewaard is gebleven.3
3 Gerard Brandt, Historie der vermaerde Zee- en Koopstad Enkhuizen, Enkhuizen 1666, 12; Thijs Postma, Frederik Westphalen uit
Enkhuizen, Ridder van Jeruzalem en het Heilige Roomse Rijk, Pelgrim naar het Heilige Land in 1620, Enkhuizen 2010.
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Afb. 14. De zoldering van
de begane grond, gezien
in de richting van de
Westerstraat. De kinderbalken steken in de moerbalken. Foto auteurs.

Afb. 15. Muurstijl, korbeel
met lichtgebogen voorvlak,
sleutelstuk met peerkraal
en roosjes. Foto auteurs.

Afb. 16. De bedsteewand
uit de vroegere huiskamer
(zie afb. 7). Foto auteurs.
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Instortende huizenmarkt aan het begin van de achttiende eeuw
Het huis bleef nog een halve eeuw in bezit van de familie Westphalen. In het Memoriaal van de burgemeesters werd op 23 april 1708 genoteerd dat een kleindochter van Frederik, Catharina Maria Westphalen (16641722), achter liep met het betalen van de verponding op Westerstraat 76. Zij was eigenaar van het huis, maar
woonde zelf in Alkmaar. Holland, maar in het bijzonder Enkhuizen, bevond zich in die jaren in een periode
van diepe crisis. De Negenjarige oorlog met Frankrijk (1688-1697) had de koopvaardij en de haringvloot van
Enkhuizen zware verliezen toegebracht en tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1713) was de toestand
zo ernstig, dat de haringbuizen gedurende een aantal jaren zelfs in het geheel niet uitvoeren.4 Dit had ook
grote gevolgen voor de huizenprijzen. Er ontstond veel leegstand en door de jaarlijks verschuldigde verponding over de waarde van de huizen werden huizen een onaantrekkelijk bezit, waar nauwelijks belangstelling
voor was. Veel huizen, die de stad na betalingsachterstand probeerde te veilen, bleven onverkocht. Mede
daardoor was de stad altijd bereid bij betalingsachterstand een regeling te treffen, zo ook met Catharina:
‘Hebben de heren burgemeesteren en regeerders der stad Enkhuizen aan juffrouw Catharina Westphalen op
desselfs verzoek geaccordeerd verminderinge van verponding van haar huis in de Oude Westerstraat aan de
noordzijde, onder conditie dat dezelve 400 gulden in plaats van alle de achterstallige verponding in vier terminen zal betalen als namentlijk een honderd gereet, een honderd gulden op 1 november eerstcomende, een
honderd gulden op primo maij 1709 en het resteerende een honderd gulden op 1 november 1709 en hetzelve
huis ten genoegen van de heer burgemeester zal moeten repareren en van nu af voortaan in plaats van drieëntwintig gulden en tien cent hetzelfde in de ordinaris verponding gestaan hebbende, betalen twaalf gulden
en het Extraordinaris in den tijd geconsenteert werdende tot gelijke somma.’5 Vaak vroegen de burgemeesters in geval van een regeling in ruil voor de gedeeltelijke kwijtschelding en vermindering reparatie van een
bouwvallig huis, dat bij het stadsbestuur hoge prioriteit genoot. Veel huizen stonden er slecht bij. Uiteindelijk
verkocht de stad het huis vanwege de achterstallige verponding. Het huis bracht zelfs het voor die tijd geringe
bedrag van 54 gulden op, maar op zich was dat nog gunstig: sommige huizen vonden zelfs geen koper als de
stad ze gratis aanbood met een gereduceerd tarief voor de verponding.6 In de laatste vier maanden van 1707
veilde de stad 68 panden en in de eerste drie maanden van 1709 veertig.7 Een en ander verklaart het geringe
belang dat Catharina Westpalen aan het eigendom van het huis hechtte.
Grutmolen en winkel
Op 10 april 1724 stond de stad Enkhuizen de toenmalige eigenaar Pieter van Wildenburg toe achter het
huis een grutmolen op te richten.8 Hiermee werd een maalstoel bedoeld, voortgedreven door een paard (een
rosmolen), met molenstenen aan een verticale as voor het breken van zaden en granen. Doorgaans werden
boekweit en gerst verwerkt. Deze werden gescheiden van hun doppen dan wel hun kaf, gezeefd en gedroogd
in hete lucht middels een eest. Mogelijk gebruikte de grutter de voorzijde van het huis als winkel voor zijn
grutterswaren. Deze dienden als basis voor pap of voor het stevig maken van soep. In Enkhuizen waren tot
aan het begin van de twintigste eeuw meerdere grutterijen gevestigd. Vijf jaar later verkocht de grutter het
huis, maar uit latere transporten blijkt dat het huis ook nadien doorgaans een winkel bevatte.
In 1832 staat het huis weergegeven op de kadastrale minuut van Enkhuizen op sectie E onder perceelnummer 638. Het huis is dan van koopman Jan Hamers ‘en consort’. Die deed het in 1833 over aan koopman
Pieter de Leur (1788-1859). De burgerlijke stand vermeldde hem als winkelier. Na zijn overlijden ging het
huis naar zijn zoon, de schilder Pieter de Leur. Na zijn faillissement in 1896 verwierf loodgieter Cornelis Dekema het op de daarop volgende openbare verkoping. In het winkelpand verkocht hij tevens huishoudelijke
artikelen, zoals in het begin van de twintigste eeuw staat te lezen op het uithangbord (afb. 3). Hij zette zijn
zaak voort tot 1918.
4 R.J. de Vries, Enkhuizen 1650-1850. Bloei en achteruitgang van een Zuiderzeestad, Enkhuizen 1987, 20.
5 WFA, toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353-1815 (1872), inventarisnr. 298, Memoriaal van burgemeesters en regeerders der stad Enkhuizen van 2 januari 1702 tot 31 december 1714, 23 april 1708.
6 WFA, toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353-1815 (1872), inventarisnr. 963-963, Veilboeken van percelen, ter zake
van de achterstallige verponding gerechtelijk aangetast, 27 januari 1680 tot 17 september 1700, 31 augustus 1707 tot 31 maart 1709.
7 De Vries 1987, 83-84.
8 WFA, toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353-1815 (1872), inventarisnr. 300, Memoriaal van burgemeesters en regeerders der stad Enkhuizen van 6 januari 1723 tot 31 december 1732, 10 april 1724.
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Afb. 17. De houten wand in
de keuken (zie afb. 7).
Foto auteurs.

Afb. 18. Geel en groen geglazuurde plavuizen in het voorste
gedeelte van de winkel. Foto auteurs.
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Ons Belang en De Dageraad
Kort daarop vestigde zich in het winkelhuis de Coöperatieve Verbruikersvereeniging Ons Belang. Het idee
op grote schaal in te kopen om de consumenten daardoor een gunstige prijs aan te kunnen bieden, vond
in de jaren tien van de twintigste eeuw op grote schaal toepassing. Ook in Enkhuizen vonden er een aantal
initiatieven plaats, waaronder deze. Er kwam een nieuwe beschildering op het uithangbord, zoals oude foto’s
tonen (afb. 4). De zaak liep echter onvoldoende, waarna de coöperatie in 1919, vijf jaar na de oprichting
besloot tot liquidatie. De Algemeene Arbeiders-Coöperatie De Dageraad zette het nog maar net geopende
filiaal van Ons Belang te Enkhuizen voort in dezelfde winkel. Dit op huurbasis, want het pand werd verkocht
aan Vereniging Hendrick de Keyser, om het behoud van ‘een der merkwaardigste gevels van onze stad’ te
verzekeren.9 Na een noodzakelijke verbouwing opende hier een aantal weken later het zesendertigste filiaal
van De Dageraad. De lokale pers liet zich hierover lovend uit: ‘De winkelruimte heeft eenige uitbreiding
ondergaan, is vertimmerd, geverfd en nieuw ingericht en biedt nu gelegenheid, om een groote verscheidenheid van artikelen doelmatig uit te stallen. Op de toonbank een kasregister en een snelweger. Kortom, men
kan aan den heelen opzet zien, dat dit het werk is van een organisatie, welke daarmee volkomen vertrouwd
is, en over de middelen beschikt, om de inrichting presentabel te maken en aan de belanghebbenden een ruimen voorraad in de grootste sorteering aan te bieden.’ Na de vergroting besloeg de winkel drie balkvakken
(afb. 7). Dat betekent dat de winkel voordien slechts twee balkvakken telde en dat de trap naar de verdieping
oorspronkelijk niet in de winkel, maar in het woongedeelte stond. Op het feest op de avond voorafgaand aan
de opening zag de directeur van De Dageraad, J.J. van der Velde, in de grote overwinning van de SDAP bij de
kort daarvoor gehouden gemeenteraadsverkiezingen een gunstig voorteken voor het succes van de coöperatie. Het feest werd opgeluisterd met muziek van De Eendracht en zang van De Stem des Volks.10
Restauratie en verbouwing in 1961
Sinds 1935 bevat het huis een bakkerij.11 In 1955 en in 1961 vonden er verbouwingen plaats.12 Bij de laatste
breidde de plaatselijke architect D. Fleddérus, die zowel met nieuwbouw als restauraties actief was in geheel
West-Friesland, de winkel uit. De overgeleverde onderpui stamt in zijn huidige vorm uit de negentiende
eeuw, maar bij de restauratie werd een puibalk aangetroffen die er op wijst dat het pand ooit een houten onderpui met veel glas bevatte. Voor een hypothetische reconstructie van deze onderpui bestaan nog meerdere
ontwerpen. In 1961 was deze manier van restaureren nog gangbaar. Ook Fleddérus tekende een voorstel tot
reconstructie (afb. 6). Uiteindelijk werd in grote lijnen de bestaande pui gehandhaafd waarmee ook de latere
geschiedenis, overeenkomstig de huidige inzichten, recht werd gedaan.
Na de oorlog kregen winkeliers behoefte aan steeds meer winkelruimte. De laatste uitbreiding in 1919
was al lang niet meer toereikend. Tot de verbouwing in 1961 bestond het huis beneden nog voornamelijk
uit woonruimte (afb. 7). Achter de winkel bevond zich links een kleine slaapkamer met kast en bedstee en
een huiskamer met een bedsteewand (afb. 16) met een portaal, een bedstee en een kast. De ruimte achter
de huiskamer diende als berging. De keuken achter de slaapkamer bevat tot op heden de oude kastenwand
(afb. 18). De aanbouw zal de eigenlijke bakkerij hebben bevat. Op de verdieping grensde aan de voorgevel
een slaapkamer met aan de ene kant en wand met twee bedsteden en daar tegenover twee kasten (afb. 7).
Op de zolder zijn alle onderdelen van dit interieur vervangen. De kleine slaapkamer aan de andere kant van
het trapgat beschikte over een aanrecht. Voor het overige bestond de zolder uit open ruimte, zoals tot in het
begin van de twintigste eeuw gebruikelijk was. Bij de verbouwing in 1961 werd de huiskamer bij de winkel
getrokken. De houten schuur langs de steeg uit de negentiende eeuw werd gesloopt, waarna er op de plaats
waar deze aansloot op de aanbouw een extra venster aangebracht kon worden (afb. 8). De bedsteewand en de
houten kastenwand in de keuken bleven gehandhaafd. De spiltrap, die het jaartal 1839 bevatte, maakte plaats
voor een aangepaste reconstructie en werd naar achteren verplaatst.13
9 Enkhuizer Courant, 1919-04-15; p. 2.
10 Enkhuizer Courant, 1919-05-31; p. 5.
11 WFA, toegangsnr. 1325, Gemeentebestuur Enkhuizen 1922-1979, inventarisnr. 5864, Enkhuizen, Westerstraat 76; oprichten
van een bakkerij, 1935.
12 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 1002 Enkhuizen, Westerstraat
76; Veranderen woning, 7-10-1955; inventarisnr. 1003, Enkhuizen, Westerstraat 76; Veranderen woon-winkelhuis, 15-7-1960.
13 R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. Rosenberg, Huizen in Nederland. Friesland en Noord-Holland, Waanders Uitge9

Afb. 19. De voorlaatste jukken op de zolder, gezien
naar de achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 20. Halfhouts genageld
korbeel met zwaluwstraat.
Foto Bert Erdmann.

Afb. 21. Het laatste juk
gezien in de richting van de
Westerstraat. Over het juk
loopt, ter ondersteuning van
de sparren (of sporen) de
worm. Foto auteurs.
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Beschrijving
Zoals veel huizen uit de late middeleeuwen betreft het een diep, tamelijk breed huis zonder verdieping. Het
beslaat in zijn huidige vorm een diepte van 18 en een breedte van 7 meter.
Van de trapgevel uit omstreeks 1540 bleef de geveltop bewaard. Deze bestaat uit telkens een laag van
blokken Gobertange, afgewisseld met stroken baksteen van meestal zes en soms vijf metsellagen, neigend
naar kruisverband (afb. 12). De geveltop telt aan weerszijden vijf treden met steeds aan de onder- en bovenkant en halverwege een band natuursteen. De bovenste, bekronende trap lijkt te ontbreken. De trappen
eindigen op het uiteinde met een stervormig gemetselde kolom op een gebeeldhouwde kraagsteen met bloemen, fruit of bladwerk (afb. 10-12). Op de middelste kolom van de bovenste trede is een cherubijn uitgebeeld
(afb. 13). Op de treden liggen dekplaten. Een stervormige deksteen met uitstekende punten bekroont de
kolommen. Op meerdere punten vertoont de geveltop overeenkomsten met de oudste delen van de gevel van
Westerstraat 15, een verwant pand uit ongeveer dezelfde tijd.14 Overeenkomstig is het muurwerk met afwisselend lagen baksteen en Gobertangesteen. Ook de muurnis van nummer 76 lijkt op de drie muurnissen van
nummer 15. Van nummer 76 is deze iets minder diep, maar de dagkant biedt hier nog net genoeg ruimte
voor een kwarthol profiel, zoals ook Westerstraat 15 die vertoont. Hier eindigt de nis aan de bovenzijde met
een echte korfboog, terwijl die op nummer 15 een eenvoudiger segmentboog toepassing vond. Korfbogen
deden in deze periode juist hun intrede in de Hollandse huizenbouw.
Dendrochronologisch onderzoek van het eiken houtskelet leverde een datering op van 1536-1537.15 Het
houtskelet bestaat beneden uit acht gebinten met aan weerszijden een muurstijl, sleutelstukken en korbelen
met daarover een dekbalk (afb. 14, 15). Dwars over de dekbalken lopen kinderbalken, waardoor de gebinten
betrekkelijk ver uit elkaar geplaatst konden worden. Deze laatgotische huizen met een dergelijk samengestelde balklaag vertonen doorgaans, zoals ook hier, rijkbewerkte peerkralen op de neus van de sleutelstukken.
Het voorvlak van het korbeel is, zoals tot in de eerste decennia van de zeventiende eeuw gebruikelijk is, licht
hol gebogen. De raveling van de haard bleef vermoedelijk niet compleet bewaard. De raveling van de vroegere haard bevindt zich in het vierde en vijfde balkvak van voren, aan de oostzijde. Hier loopt tussen het derde
en vijfde gebint een raveelbalk, waar de kreupele balk van het vierde gebint op aansluit. De raveelbalk moet
later zijn vervangen, aangezien het in Enkhuizen gangbare snijwerk met accoladebogen aan weerszijden van
de kreupele balk ontbreekt. Bij rijke huizen als Westerstraat 76 bevinden zich normaal bij de ontmoeting van
raveelbalk en kreupele balk drie gekoppelde sleutelstukken, twee op de raveelbalk aan weerszijden van de
kreupele balk en een op de kreupele balk zelf. De combinatie van accoladebogen en drie gekoppelde sleutelstukken met gotische peerkralen bleef wel bewaard in Westerstraat 15.
De huidige plattegrond zou, volgens onderzoek uitgevoerd in 1961, terug te voeren zijn op de oorspronkelijke indeling met een voorhuis, een binnenhaard en een achtergedeelte. De onderzoekers sloten niet uit
dat het voorhuis oorspronkelijk twee vakken besloeg, wat tot de verbouwing in 1919, zoals hiervoor bleek,
inderdaad het geval was. De binnenhaard telde dan oorspronkelijk vier vakken. In het interieur bleven bij de
verbouwing in 1961 de bedsteewand en een houten keukenwand gehandhaafd. Aangezien de vroegere spiltrap het jaar 1838 bevatte, zouden deze kunnen dateren uit de tijd dat Pieter de Leur hier zijn winkel dreef.
De kap telt acht eikenhouten jukken. De achtergevel maakte plaats voor een dakvlak. Elk gebint bestaat
uit twee krommers, een dekbalk en twee korbelen, met pen-en-gatverbindingen met houten toognagels tussen dekbalk en krommer (afb. 19-21). De korbelen zijn halfhouts met een zwaluwstaart aan de dekbalken
genageld. De jukken staan op de versnijding aan de onderzijde van de borstwering van de zolder, de sporen
staan op de halfsteense borstwering. Door de latere interieurafwerking zijn er geen telmerken waarneembaar. Wel is er een merkteken aangebracht op het achterste juk (afb. 22). De jukken vertonen opnieuw grote
overeenkomst met die van Westerstraat 15. Het nauw verwante pand en iets smallere Westerstraat 15 heeft
echter twee jukken boven elkaar. Hier ontbreekt deze tweede laag met jukken en ontleent het bovenste gedeelte van het dak zijn stijfheid aan een reeks kruislings geplaatste drukbalken (afb. 23). Het is denkbaar dat
de drukbalken op de vliering van nummer 76 in de plaats kwamen van een reeks jukken.
verij/Vereniging Hendrick de Keyser: Zwolle/Amsterdam 1993, 228-230.
14 G. Vermeer & K. Koeman, De Ossekop: Westerstraat 15 en Zuiderkerksteeg 6, Enkhuizen, Enkhuizen 2018.
15 R. Meischke e.a., 1993, 228-230.
11

Afb. 22. Het laatste juk
gezien in de richting van de
achtergevel. Foto auteurs.

Afb. 23. De drukbalken op
de vliering. Mogelijk kwamen deze in de achttiende
eeuw of later in plaats van
een tweede rij jukken. Foto
Bert Erdmann.
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Uit waarnemingen bij de restauratie in 1961 trokken Meischke en zijn medeauteurs de conclusie dat de
achterzijde van het huis een vak werd ingekort.16 Oorspronkelijk zou het huis volgens hen uit tien balkvakken
hebben bestaan. Vermoedelijk trokken zij deze conclusie op basis van de positie van het laatste gebint, dat
enkele decimeters voor de achtergevel staat. Tussen het laatste gebint en de gevel bevindt zich in Enkhuizen
echter vaker deze ruimte, zoals in het geval van het waaggebouw uit 1559 aan de Kaasmarkt. In de waag kon
zo het laatste juk aan de westzijde gebruikt worden om de schoorsteen aan de binnenzijde van de geveltop
te ondersteunen. Aan de achterzijde van Westerstraat 76 is de geveltop op enig moment geheel verwijderd,
maar de gevel eronder staat vermoedelijk nog gewoon op zijn oorspronkelijke plaats. De afstand tussen het
laatste gebint end e achtergevel was dan nodig om op zolder het juk als steun voor de schoorsteen te kunnen
gebruiken. Aan de anderev kant steunde de schoorsteen dan op de buitenmuur. De afbraak van de gevel en
het mogelijke rookkanaal vond vermoedeljik plaats in het begin van de achttiende eeuw, toen het huis in een
slechte staat verkeerde.
Conclusie
De Westerstraat vormt vanouds een van de belangrijkste straten in Enkhuizen. Hier verrezen ook voorname
huizen, waaronder Westerstraat 76. In de negentiende eeuw ontwikkelde deze zich tot een winkelstraat. Ook
het vermoedelijk door de adellijke familie gestichte huis Westerstraat 76 met zijn gevel uit omstreeks 1540
kreeg toen een winkel. Sinds 1935 herbergt het een bakkerij. Inwendig bewaart het huis belangrijke delen
van het laatgotische houtskelet met peerkralen en kinderbalken. Zowel de gevel als het houtskelet vertoont
nauwe verwantschap met het pand Westerstraat 15. Mede dankzij een koper die in 1709 bereid was, ten tijde
van een diepe crisis, toch nog 54 gulden voor het pand Westerstraat 76 te betalen, bleef het tot op heden bewaard.
16 Meischke 1993, 228.
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