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Kamerlingh Omnes hun handtekening in de
logeerkamer hebben achtergelaten, is een
uitzondering. De Johannes Verhulststraat
89 komt daar ook voor in aanmerking. In
dit huis zijn de luiken van de Nederlandse
muziek opengegaan voor de Duitse stroming van Wagner, die afweek van Brahms,
in Nederland gerepresenteerd door Julius
Röntgen, en na 1914 door de Franse vernieuwing via Debussy. In dit huis was Mahler
een trouwe bezoeker en speelde nieuw eigen
werk voor Diepenbrock. Op zijn beurt liet de
laatste zijn muziek horen aan de buitenlanders. Zo groot was het ontzag voor wat hier
gebeurde dat Alban Berg en Anton Webern
buiten in de regen bleven wachten tot zij,
dankzij hun leermeester Arnold Schönberg,
in het huis werden toegelaten. In de studeerkamer van Diepenbrock is de basis gelegd
voor een visie op de nieuwe muziek in
lange gesprekken met Mathijs Vermeulen en
Hendrik Andriessen.
Plaats van herinnering van de vernieuwing
van de Nederlandse cultuur in en na het
interbellum
Na de dood van Diepenbrock is, zeker na
de bouw van de concertzaal, het huis onder
leiding van zijn vrouw Elisabeth en zijn
dochters Thea en Johanna een centrum voor
culturele vernieuwing gebleven, niet alleen
voor de muziek van Vermeulen en Pijper,
maar ook voor die van Poulenc en zijn
tijdgenoten uit Frankrijk. De uitwisseling
tussen muziek en literatuur heeft in allerlei
activiteiten in de concertzaal plaatsgevonden,
waarbij soms 70 personen plaatsnamen in
de kleine ruimte om te luisteren naar deze
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nieuwe muziek en naar de bijdragen van
Roland Holst, Nijhoff en Brouwer. Ook in
de oorlog bleef dit doorgaan, toen de familie
het opnam voor Joodse kunstenaars en leden
van het verzet. Daarmee is het een plaats van
herinnering van de culturele ontwikkeling in
en na het interbellum.

Johannes Verhulststraat 89

Resumerend kan gesteld worden dat
Johannes Verhulststraat 89 met zijn concertzaal van een zodanig algemeen belang
moet worden beschouwd, dat het onder de

Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus Westeinde 118 te Enkhuizen

Speci¿ek voorbeeld van een concertzaal aan
huis in Amsterdam
Het type van een concertzaal aan een burgerwoonhuis is zeldzaam in Amsterdam en
mogelijk ook in Nederland. Zelfs in de zeer
grote stads- en landhuizen is vrijwel nooit
sprake van een concertzaal, hoogstens van
een balzaal waarin ook wel werd gemusiceerd. Een passend voorbeeld is de feestzaal
die Joseph Cuypers in 1907-1908 in het
Roermondse woonhuis voor zijn vader ontwierp, met een klein podium voor de piano.
Er kan dus niet alleen worden gesproken van
een hoge zeldzaamheidswaarde, mogelijk is
er zelfs sprake van een unieke situatie.
Behoort tot de snel minder wordende interieurs uit 1900
Er zijn in Amsterdam nog hooguit 100-200
vrijwel geheel gave interieurs uit 1900 overgebleven van de grote middenstandswoningen, gebouwd met behulp van een vorm van
aannemersarchitectuur. Hoewel het interieur
van de Johannes Verhulststraat daarmee
nog niet zeldzaam kan worden genoemd,
behoort het wel tot een groep waarvan er
jaarlijks tientallen in de container geraken.
Het is van belang daarvan tijdig een aantal te
beschermen, voordat blijkt dat ook de laatste
is verdwenen.

bescherming moet worden gebracht van de
vigerende gemeentelijke Erfgoedverordening.
Dr. Bernadette van Hellenberg-Hubar, Gert
van Kleef, David Mulder

In Enkhuizen staat een bijzonder houten
woonhuis dat met sloop bedreigd wordt.
In 1993 was het reeds geselecteerd als
gemeentelijk monument, maar na een
bezwaar daartegen van de toenmalige
eigenaar om gezondheidsredenen1, ging
de aanwijzing niet door. Vanwege de actuele bedreiging van het pand en vanwege
de hoge cultuurhistorische waarde heeft
het Cuypersgenootschap het gemeentebestuur van Enkhuizen verzocht het pand
alsnog op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Voorgevel van Westzijde 118, Enkhuizen.
Foto: Gerrit Vermeer.
1 Westfries Archief, Hoorn (WA), 5 Gemeentebestuur
Enkhuizen 0 - 5, 50, Stukken betreende de
vaststelling van de gemeentelijke monumentenlijst, , Inventarisatie, Procedure vaststelling, Aanwijzing,
Vaststelling, Bezwaar Dijk 5, Bezwaar Westeinde ,
Bezwaar Zuider Havendijk .
2 Dagblad voor Noord-Holland. Westfriesche editie,  mei
 p.  en  juni , p.; Dagblad voor Noord-Holland.
Westfriesche editie, 0 maart , p. ; Nieuw Noordhollands Dagblad,  mei , p. .

Beschrijving
Situering
Het Westeinde in het verlengde van de
Westerstraat in Enkhuizen bestaat uit
een nagenoeg rechte weg die dwars door
de Streek loopt. Deze vormde ooit de
ontginningsbasis van de tussen Hoorn
en Enkhuizen gelegen polders. Op enige
afstand loopt ten noorden van dit gedeelte
van de weg een brede sloot. Tussen de
weg en de sloot lagen vooral tuinen met
hier en daar bebouwing, overwegend
kleinschalig. Het in de negentiende eeuw
verrezen huisje staat pal aan de weg. In de
jaren veertig van de twintigste eeuw bood
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Makelaar op de voorgevel van Westzijde 118, Enkhuizen.
Foto: Gerrit Vermeer.

de bewoner, Piet Botman, in lokale dagbladen
per advertentie geregeld koolplanten te koop
aan.² De grote tuin zal meestal als moestuin
zijn gebruikt. Bij de sloot staan tot op heden
twee oude schuren voor agrarisch gebruik.

3 G. Vermeer, ‘Van eiken en grenen, gebinten en krommers.
Het Zaanse houten huis in de zeventiende, achttiende
en negentiende eeuw’, in E. Beukers & C. van Sijl (Eds.),
Geschiedenis van de Zaanstreek deel , Zwolle: WBooks,
0, pp -.
4 G. Vermeer, ‘Zaanse houten huizen in Amsterdam’, Binnenstad,  (0), -.
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Houtbouw
Westeinde 118 betreft een voorbeeld uit
de negentiende eeuw, van de traditionele
houtbouw benoorden het IJ, waartoe ook de
bijna wereldwijd bekende Zaanse houtbouw
behoort.³ Zelfs in de Jordaan in Amsterdam
stonden in de zeventiende eeuw enkele van
dit type houten huizen.4 Al vanaf de achttiende eeuw deden in de houtbouw bakstenen
onderpuien en andere gedeeltelijke halfsteens
gemetselde wandafdichtingen hun intrede.
In de late negentiende eeuw zette de verstening de¿nitief door en verrezen er ook op
het Noord-Hollandse platteland nog vrijwel
uitsluitend bakstenen huizen.
Westeinde 118 heeft een rechthoekige plattegrond van 9,95 bij 5,15 meter. Het bestaat
uit een begane grond en een met Hollandse
pannen belegd zadeldak (afb. 1). Het huis
is grotendeels van hout: de constructie, de
vloeren, de oostgevel, de achtergevel en het
bovenste gedeelte van de voorgevel. De bijna
blinde westgevel, waarop het vaakst de wind
en de regen staat, is van halfsteens muurwerk
in halfsteens verband. Een stenen muur bood
aan deze zijde een betere bescherming tegen
het weer dan een houten gevel.
Voorgevel
De onderpui van de voorgevel bestaat eveneens uit halfsteens muurwerk, maar dit is
opgetrokken uit een iets kleinere baksteen. De
voorgevel steekt op een aantal plaatsen met
inkassingen in de zijgevel. Dit duidt er op dat
de bakstenen onderpui voor een latere wijziging
betreft. Vermoedelijk was oorspronkelijk ook
de onderpui van hout, zoals bij de achtergevel.
De schieters van de ankers tegen de zijgevel,

Westeinde 118

Oostgevel van Westzijde 118, Enkhuizen.
Foto: Gerrit Vermeer.

zijn van het traditionele type, bestaande uit een
vierkant gesmede staaf. Aan de voorzijde zitten
geornamenteerde schieters van gietijzer. Het
verschil tussen de ankers zou eveneens kunnen
duiden op een andere bouwfase.
De geveltop aan de voorzijde vertoont een traditioneel voorschot (licht naar voren stekende
houten geveltop met verticale planken) met
windveren langs de top, een kurketrekkermakelaar die ver boven de top uitsteekt en waterborden over de windveren en gedeeltelijk over de
voorste pannen. In de makelaar zijn subtiele
classicistische details gesneden (afb. 2). Het
hout van het voorschot is in het nabije verleden
vervangen. Daarbij is van de oorspronkelijke
makelaar een nauwkeurige kopie gesneden.
De met portland aangestreken, iets naar voren

stekende voet van de muur reikt even hoog als
de voeting van de oostgevel, waarop de houten
weeg staat. Op deze voeting moet de houten
onderpui van de voorgevel gestaan hebben. De
oostelijke zijgevel en de achtergevel hebben
eveneens een bakstenen voeting.
Oostelijke zijgevel
De oostelijke zijgevel bestaat uit horizontale
delen met groef en messing, die mogelijk nog
oorspronkelijk zijn. (afb. 3) Onder de houten
goot tegen de oostelijke zijgevel zitten sierlijk
uitgezaagde steunen (afb. 4). De oorspronkelijke zijn te herkennen aan een uitgediepte ruit.
Slechts een enkele steun werd later vervangen.
Langs de bakstenen westgevel zit een veel
recentere goot. Om te zorgen dat er geen dieren
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Westeinde 118

houten vloer zich een eind boven het maaiveld bevindt. De vloerbalken van Westeinde
118 rusten op precies zulke poeren. Bovenin
versmallen de poertjes zich in twee versnijdingen tot een klein brokje baksteen, waarop dan
een tamelijk zware vloerbalk rust (afb. 5). De
kruipruimte onder de vloer staat vol met van
die kleine poeren. Ze worden ook genoemd
in de bezwaarprocedure voor de aanwijzing
tot monument in 1994.⁵ De uiteinden van de
vloerbalken zitten halfsteens ingekast in de
voeting van de oostelijke zijgevel.

Steunen onder de goot tegen de oostgevel van Westzijde 118, Enkhuizen.
Foto: Klaas Koeman.

of rommel in de kruipruimte onder de vloer
van het huis kwam, werd deze onder de oudste
Zaanse huizen doorgaans afgeschermd met
luchtschotten, die voldoende ventilatie toelieten. Onder de houten oostgevel en achtergevel
zit in Westeinde 118, zoals in de meeste latere
houten huizen, een steens voeting in kruisverband met aan de oostzijde twee ventilatiegaten. De voeting is aan de bovenzijde
afgesloten met een rollaag.
Achtergevel
De achtergevel bestaat uit een onderpui van
horizontale en een voorschot van verticale

0
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delen, die in beide gevallen niet meer
oorspronkelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de
windveren en de kozijnen. De houten gevel
staat op dezelfde voeting als de oostelijke
zijgevel. Links tegen de achtergevel staat
een latere keukenaanbouw zonder bakstenen
voeting, waardoor de vloer ongeveer 30
centimeter lager ligt.
Kruipruimte
Karakteristiek voor de traditionele houten
huizen boven het IJ is hun positie boven het
maaiveld. De balken van de houten vloer
liggen op bakstenen poeren, waardoor de

Kelder en bedsteewand
Langs de westelijke zijmuur van het huis
ligt een langwerpige, ondiepe kelderbak met
een vloer van groen en geel geglazuurde
plavuizen. De kelder is nu erg ondiep, maar
oorspronkelijk stak deze ruimte, zo herinnert
zich nog een vroegere bewoner, onder de
vroegere bedstee, boven de vloer van het huis
uit.6 Op een plattegrond uit 1954 staat de wand
met kasten en bedstee nog weergegeven.7 Een
dergelijke combinatie van kleine kelder met
een bedstee kwam in de negentiende eeuw wel
vaker voor, bijvoorbeeld in de twee huizen uit
Elburg in het Zuiderzeemuseum.8
Begane grond
Door de latere interieurafwerking valt er van
de houtconstructie op de begane grond niet
veel te zien. Achterin het huis zijn een aantal
balken in de zoldering zichtbaar Op een
lengtedoorsnede uit 1954 staan er 9 getekend.
De stijlen in de muren worden geheel aan
het zicht onttrokken. Tussen de stijlen en de
balken in de zoldering zijn geen schoren of
korbelen geplaatst die de constructie behoeden

voor zijwaarts schranken. Daarvoor in
de plaats zorgen twee binnenwanden, die
het huis in de lengterichting verdelen in
drie compartimenten, voor verstijving. In
1994 bij het bezwaar tegen de aanwijzing,
klaagde de toenmalige eigenaar over deze
wanden, die vanwege hun constructieve
functie niet zonder meer verwijderd konden
worden: ‘De indeling van het pand hangt
samen met een tweetal dragende dwarsmuren, die, zonder zeer hoge kosten, niet te
verwijderen zijn en die ten gevolge hebben
dat het pand zeer onvoordelig is ingedeeld’.
De kap
De lengtedoorsnede uit 1954 geeft ook
de vier spanten van de kap weer. Uit een
dwarsdoorsnede bij de aanvraag van de nog
altijd aanwezige dakkapel aan de oostzijde
uit 1973, blijkt dat het A-spanten betrof, die
later bijna geheel weggewerkt zijn.9 In het
verwarmingshok is een spant nog gedeeltelijk zichtbaar. De balk tussen de twee
spantbenen is bevestigd met een halfhoutse
verbinding. Tussen de spanten zitten onder
de beide dakvlakken op twee niveaus gordingen, waarop het dakbeschot is bevestigd. Verder loopt er een balk in de nok.
Dergelijke kappen kwamen in de Zaanse

7 WA, 5_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 05-, 5, Westeinde , veranderen woning,
--5.
8 G. Vermeer, Bouwhistorische en waardestellende beschrijving van de eenkamerwoningen uit Elburg: EB- en EB-.
Enkhuizen: Zuiderzeemuseum, 0.
9 WA, 5_BD,  Enkhuizen, Westeinde ; Veranderen woning, --
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houtbouw al in de loop van de zeventiende
eeuw voor. De houten delen van de vloer
van de zolder en van het dakbeschot vertonen bewerkingssporen met de bolschaaf en
verschillen in breedte.
Conclusie
Het pand betreft een zeldzaam laat voorbeeld van traditionele houtbouw in WestFriesland met tal van bijzondere details.
Binnen die traditie passen de bakstenen
poertjes, het voorschot van de voor- en
achtergevel en
de houten constructie met de a-spanten.
Typisch voor de latere ontwikkelingen zijn
de classicistische details op de kurketrekkersmakelaar, de gesneden steunen onder
de oostelijke goot, de bakstenen voetingen, de bakstenen oostgevel en de weeg
met messing en groef aan de oostzijde.
Afgaande op de architectonische details
en de bewerkingssporen en het voorkomen
van houtbouw in Noord-Holland in het
algemeen, zal het pand uit het derde kwart
van de negentiende eeuw dateren. Dat de

houten beschieting van de voor- en achtergevel en de kozijnen al eens vervangen
zijn, doet geen afbreuk aan de gaafheid,
aangezien de gemakkelijke vervangbaarheid van de onderdelen en de aanpasbaarheid juist de bijzondere voordelen van
deze houtbouw uitmaakten.
In het gedeelte van het Westeinde, waarin
het huisje staat, vormt het nog meer dan
voorheen een van de weinige nog resterende elementen en herinneringen aan
de vroegere, veel kleinere schaal van de
bebouwing. Alle bij de in 1994 volgens de
mip-methode aangemerkte kwaliteiten, in
het bijzonder het beeldbepalende karakter en de uniciteit, blijken ook bij nadere
beschouwing aanwezig. Daarbij is het pand
een relatief zeer gaaf voorbeeld van de
traditionele houtbouw in Noord-Holland.
Derhalve luidt de conclusie dat het pand
in hoge mate monumentwaardig is en uit
oogpunt van monumentenzorg bescherming
zou moeten genieten.
Drs. Gerrit Vermeer

Najaarsexcursie en Algemene Ledenvergadering
Geacht lid,
Namens het bestuur van het Cuypersgenootschap wil ik u uitnodigen voor de najaarsexcursie en
Algemene Ledenvergadering die gehouden worden te Heerlen op zaterdag 29 oktober 2016.
Van de Limburgse kolenmijnen, die vanaf ongeveer 1900 produceerden en omstreeks 1970
werden gesloten, zijn vrijwel geen gebouwen bewaard gebleven. Ook de steenbergen zal men in
het landschap niet meer tegenkomen, tenzij als skibaan. Maar aan Heerlen, de hoofdstad van de
Mijnstreek, is de bloeitijd van de mijnbouw nog duidelijk af te lezen.



bulletin6.indb 22-23

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

De excursie start om 10.30 vanaf ns-station Heerlen en zal daar later op de dag ook weer eindigen. Het centrum van de stad bekijken we te voet, buitenwijken en omgeving per bus. Bezocht
worden onder meer een mijnschachtgebouw, villawijken en mijnwerkersbuurten uit verschillende
perioden, een raadhuis, een kraamkliniek en natuurlijk (rooms-katholieke) kerken, waaronder de
Sint Pancratius in het centrum van Heerlen.
De lunch en de Algemene Ledenvergadering (alv) vinden ook plaats op deze dag. Tijdstip:
(met thee/kof¿e). Locatie: Brasserie La Valeur, Parc Imstenrade 66, 6418 pp
Heerlen. Deze vergadering is ook toegankelijk voor leden die niet aan de excursie deelnemen.
15:30-16.30

AGENDA
. Opening
. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering d.d. 4 juni 2016 te Haarlem
4. Vaststelling begroting 2017
5. Toekomst en ledenwerving Cuypersgenootschap
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting
1
2

Het deÀnitieve programma en de stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering
worden na aanmelding per mail nagezonden en bij de vergadering uitgedeeld.
U kunt zich voor de excursie aanmelden via penningmeester Jan Dekkers, Hogestraat 20, 6651
BL Druten, 0487-512482 of e-mail jgwrdekkers@outlook.com of via Postbus 575, 6800 AN
Arnhem. Graag onder gelijktijdige overmaking van het excursiegeld € 39,- per persoon op
IBAN-rekeningnummer NL26 INGB 0004 83 t.n.v. Cuypersgenootschap te Druten. Als u aan
het diner wilt deelnemen, kosten € 35,- dan verzoek ik u dit te vermelden bij uw aanmelding en
het bijkomende bedrag gelijktijdig over te maken. Tijdens de excursie zijn wij bereikbaar via
06-23398363 en 06-14526991.
Graag hoop ik u op 29 oktober te zien. Voor overige inlichtingen en vragen kunt u zich wenden
op het centrale mailadres secretaris@cuypersgenootschap.nl.
Met vriendelijke groet,
Prof.dr. V.V. Stissi. voorzitter
L.W. Dubbelaar, secretaris
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