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ò
Afb. 1. Detail van de kadastrale minuutkaart van 1832.
Westerstraat 30 is aangegeven met een rode pijl.
Vereeniging Oud Enkhuizen.
Afb. 2. Voorgevel Westerstraat 30. Foto auteur.
Afb. 3-4 (beneden). De consoles onder de lijst van
Westerstraat 30. Foto auteur.
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Afb. 5. Westerstraat 30. Bestaande toestand in 1910.
Westfries Archief. Hoorn.

Afb. 6. Westerstraat 30. De vergunde toestand in 1910.
Westfries Archief. Hoorn.

Westerstraat 30 en 32 staan in een van de oudste bebouwingskernen van Enkhuizen, de vroegere lintbebouwing aan de Oude Westerstraat. Dit gedeelte van de Westerstraat fungeerde sinds de late negentiende eeuw
reeds als winkelstraat, maar ook daarvoor vestigden zich hier al winkeliers, In het begin van de negentiende
eeuw zat er zeker al een winkel in nummer 30 (koekenbakker) en in nummer 32 (stoffen) tenminste al voor
1670.

Westerstraat 30
Identificatie
Westerstraat 30, 1601AK
Rijksmonumentnummer 15176
Registeromschrijving: ‘Pand met oude kap en achtertop; gevel XVIII B, winkelpui.’
Kadastraal object: E 587
Situering
Het pand staat aan de noordzijde van de Westerstraat. Het huis staat rechts naast het hoekhuis aan het Sleutelsteiger. Het betrof in 1832 een L-vormig perceel, waarvan de brede achterzijde grensde aan de Sleutelsteeg.
In 1832 was de rooilijn aan die steeg onbebouwd.
Geschiedenis
Graef van Leicester
Op 30 mei is nummer 30, het oostelijke pand met erf, genaamd Graef van Leicester, eigendom van Gerrit
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Afb. 7. Westerstraat 30 op 30 november 1919.
Verzameling Jan de Jong, Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 8. De onderpui uit 1910 van Westerstraat 30.
Foto auteur.
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Afb. 9. Detail onderpui Westerstraat 30. Foto auteur.

Afb. 10. De achtergevel van Westerstraat 30 vanaf het
dak van de uitbouw aan de achterzijde. Foto auteur.

Outjersz Bock.1 Hij woonde er met zijn vrouw Niesje Claes en zijn kinderen tot aan zijn overlijden in 1663.
Het huis behield zijn naam in verschillende spellingen tot in de achttiende eeuw. De naam verwijst naar
Robert Dudley (1553-1588), die in 1585, na de moord op Willem van Oranje, met zesduizend man vanuit
Engeland kwam om de Republiek te steunen in de oorlog tegen Spanje. In 1587 zag hij zich gedwongen de
Republiek weer te verlaten. De naam van het huis hield langer stand dan de herinnering aan het weinig glorieuze optreden van de graaf.
Na overlijden Andries Jansz Zwartebok en zijn huisvrouw Reinoutje Saskers maakte de notaris op 7 juni
1703 de inventaris op van hun huishouden in ‘De Graaff van Lijcester’.2 Het echtpaar bezat naast hun huis
aan de Oude Westerstraat een pand aan de noordzijde van de Waagstraat en een pand met tuin aan de Oude
Molenstraat (de huidige Paulus Potterstraat). Als veel gezeten burgers in die tijd hield het een deel van het
vermogen aan in de vorm van rentebrieven, obligaties en andere waardepapieren. De notaris noteerde de
huisraad anders dan gebruikelijk niet per vertrek. Tot de inventaris behoorden twee grote fruitborden en zeven ‘geschilderde borden’ (vermoedelijk borden met een schildering in de spiegel). Onder het kopje porselein
staan vermeld negen Oost-Indische schotels, vier klapmutsen, twintig koppen ‘in soorten’, twee flessen, een
hengselpotje, 56 theekopjes, 46 bakjes, drie spoelkoppen, drie schoteltjes en twee rode theepotjes. In Enkhuizen waren de woonvertrekken doorgaans versierd met porselein en niet zozeer met schilderijen. Aan tin
bezat het huishouden dertien schotels en twee kandelaars. Het zilveren tafelgerei, waaronder lepels en zout1 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. 328-330 mey als annotatie 30 mei 1637. NA 917 en 27 juli
1663, NA 961.
2 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1685, Notarissen in West-Friesland tot 1843, scannr. 1685_1210_00064.jpg1665_1210_00069, inventaris, 7, Enkhuizen, 7.43, Joan Meun, inventarisnr. 1210 Akten, 1703-1704.
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Afb. 11. De achtergevels van Westerstraat 30 (links) en 32 (rechts). Bestaande toestand in 1973. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 12. Zijaanzicht Westerstraat 30 en 32 vanuit het westen met links de aanbouw achter nummer 32. Bestaande
toestand in 1973. Westfries Archief, Hoorn.
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vaatjes, vermeldde de notaris tussen de gewone huisraad. Net als veel andere Enkhuizer huishoudens uit die
tijd beschikte het echtpaar nauwelijks over glaswerk. Uit een minuut van een verkoopakte uit 1704 blijkt dat
er achter de Graaf van Lijcester twee woningen stonden: ‘Het selve huijs een gemene gang inde Sleutelsteiger
mitsgaders die twe wooningen in de Sleutelsteigertjen gelegen met het voorszegde huijs annex […]’.3
De familie Du Pui
In 1709 kocht Anthony du Pui het huis, een telg uit een vooraanstaande familie, die in de achttiende eeuw
eveneens was neergestreken in Westerstraat 32.4 De minuut van de koopakte noemt de twee huizen aan de
achterzijde niet meer en ook de aloude naam bleef achterwege. De echtgenoot van Meina Maria du Pui, de
schepen Andries van Schaick, die tevens optrad namens medicus en de Enkhuizer regent dr. Pieter du Pui
(woonachtig in Westerstraat 32) en als voogd de belangen behartigde van diens zoon Meynard Simon du Pui,
verkocht het huis aan Suzanna, Anna en Johanna du Pui.5 Op 30 mei 1799 verkocht Meynard du Pui, ondertussen hoogleraar in de verloskunde en praktische chirurgie in Leiden, het pand.6
Manufacturenwinkel firma B. Meijknecht
In het begin van de negentiende eeuw woonde en werkte er de ‘koekebakker’ Hendrick ter Meulen. Hij beschikte naast zijn winkelpand in de Oude Westerstraat over een zomerhuis met boomgaard aan het Handvestwater.7 Veel burgers in Enkhuizen beschikten over een tuin binnen de stadsveste. De volgende eigenaar
was de koopman Johan Coenraad Meyknecht (1792-1857). Johan Bernard Christiaan Meyknecht begon in
dit huis een winkel in manufacturen. Zijn weduwe zette de zaak voort vanaf 1847 tot aan haar overlijden
in 1861. Een jaar lang dreef de zuster van de weduwe, Johanna Cornelia de zaak, waarna ze deze in 1862
overdroeg aan de zusters Margaretha, Henriëtte Evita en Maria Petronella Pannebakker, winkeliersters in
manufacturen te Bovenkarspel. In 1877 werd de winkel omgezet in een vennootschap onder de naam firma
B. Meijknecht. Na overlijden Maria Petronella in 1878 werd een inventaris opgemaakt. De nalatenschap ging
naar Henriëtte Evita Pannebakker.8 De bescheiden huisraad bevatte naast de noodzakelijke meubelen ‘een
stolp, ornementen, spiegel en twee schilderijen’, ter waarde van twaalf gulden. Elders in de lijst noemde de
notaris ‘Eenige ornamenten en porcelein benevens spiegel op tien gulden’, even verder ‘spiegel, schilderijen
en ornamenten op zes gulden’ en ‘Kleed, karpet, spiegel en twee schilderijen op dertien gulden’. De winkel
bleef open tot in 1901.
Winkel in ijzerwaren en gereedschappen
Daarna begon de smid Leendert Nieman er een winkel in ijzerwaren en gereedschappen.9 In 1910 vroeg hij
vergunning aan voor de huidige onderpui in Art Deco met uithangbord.10 In 1930 breidde de winkel uit met
Westerstraat 31. Vanaf 1957 dreef zoon Gerrit Cornelis Nieman de winkel. In 1973 werd Westerstraat 30,
samen met Westerstraat 32, eigendom werd van Zeeman Centrale Magazijnen BV te Haarlem, die de begane
grond inrichtte tot een zaak in goedkope kleding.

3 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer archieven, 1357-1858, inventaris 1, gewone rechtspraak, 1.14. Enkhuizen, inventarisnr. 4961, 1702-1707Scannr. 0003_4961_00092.jpg-0003_4961_00093.jpg, 12 februari 1704.
4 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer archieven, 1357-1858, inventaris 1, Gewone rechtspraak, 1.14, Enkhuizen, inventarisnr. 4962, 1708-1715, scannr. 00003_4962_00077, 24 augustus 1709.
5 Messchaert-Heering 2001, 29 september 1770, OR 4973
6 Messchaert-Heering 2001, 30 mei 1799, OR4980.
7 Kadaster Archief Viewer (KAV), Enkhuizen 577. In de kadastrale minuut van 1832 staat de naam van Hendrick ter Meulen
doorgestreept. Verder Enkhuizen 1168 (winkelier Joan Bernard Christoffel Meijknecht, successie 1848), 1862 (Maria Johanna ter
Meulen, negotiante, weduwe van Meijknegt), 2269 (Johanna Cornelia ter Meulen, verkoop 1863), 2569 (Margaretha Pannebakker,
winkelierster; in reeks 2 ook Henrietta Evita en Maria Petronella), 3391 (Henrietta Evita Pannebakker, winkelierster, Maria Petronella Pannebakker, winkelierster, Dj 1877, vennootschap), 3401 (firma van de wed. B. Meijknecht).
8 WFA, toegangsnr. 1686-06, Notarissen Enkhuizen Kantoor 2, inventaris Enkhuizen kantoor 2, 2, Gerardus Pieter Nijhoff, inventarisnr. 99, 1878 mei-juli, scannr. 1686_06_99_00166.jpg-1686_06_99_00168.jpg, 11 juli 1878.
9 KAV, Enkhuizen, 5058 (Leendert Nieman, smid en winkelier, Dj 1906, verbouw, Dj 1907, bouw schuur; reeks 2, verkoop 1958).
De in dj 1907 vermelde schuur aan de Sleutelsteiger zie Hulpkaart 277, opgemaakt juli 1906.
10 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 368, Enkhuizen, Westerstraat
30, 32; Verbouw winkel, 25 februari 1910.
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Afb. 13. Lengtedoorsnede Westerstraat 30. De bestaande toestand in 1973. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 14. Dwarsdoorsnede Westerstraat 30 (links) en 32 (rechts) in 1973. Westfries Archief, Hoorn.
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Beschrijving
De achttiende-eeuwse voorgevel
Het diepe huis bestaat uit een hoge begane grond, een aanzienlijk lagere verdieping en een zolder met borstwering (afb. 13, 14)
Het huis beschikt over een lijstgevel uit het midden van de achttiende eeuw met drie negentiende-eeuwse schuifvensters op de verdieping (afb.2 ). De gevel bestaat uit fijne, langgerekte bakstenen in kruisverband,
waarvan de oorspronkelijke voeg recentelijk plaatsmaakte voor een al te nadrukkelijke, gesneden voeg. Om
de lijstgevel te realiseren kreeg het hoge zadeldak van het pand aan de voorzijde een dakschild. De gevel
kwam tot stand in de tijd dat het pand in bezit was van de regentenfamilie Du Pui. Aan weerszijden hoekt
het fries van het bekronende hoofdgestel om, zonder echter dat zich daaronder een pilaster of liseen bevindt
(afb. 3, 4). Onder de omhoekingen bevindt zich een asymmetrische gesneden console in Lodewijk XV-stijl,
waarin acanthusblad valt te herkennen. Het soffiet (ondervlak) van de kroonlijst heeft een kussenvorm.
De bijbehorende onderpui maakte in 1910 plaats voor de huidige. De vroegere staat weergegeven op de
bouwtekening van de bestaande toestand (afb. 5) uit 1910: een deur met bovenlicht in het midden en hoge
schuifvensters aan weerszijden.
Onderpui in Art Deco
Jb Zwaan, timmerman en aannemer, voorzag nummer 30 in 1910 van een winkelpui in Art Deco onder een
zware ijzeren puibalk (afb. 6, 8).11 Opdrachtgever was de smid Leendert Nieman, die hier een winkel in ijzerwaren en gereedschappen dreef. Aan weerszijden van de deur bevindt zich een spiegelruit. Door deze vensters eb het bovenlicht van de deur loopt een overspannende boog over de volle breedte van de onderpui met
daarboven kleine rechthoekige ruiten. De houten pui is voorzien van eenvoudig snijwerk en geometrische
vormen. Daarnaast vertonen de middelste stijlen een gesneden tulp (afb. 9). Het houtwerk is heden wit, maar
oude foto’s tonen een donkere kleur (afb. 8). Aan de pui hing een uithangteken met de naam van de winkel.
De achtergevel
De hoge tuitgevel aan de achterzijde gaat schuil achter een laag portlandcement (afb. 10). Op de zolder bevindt zich, iets uit het midden, een hedendaags drielingvenster. Dit kwam in de plaats van twee tegen elkaar
geplaatste vensters met een onregelmatige omtrek (afb. 11).
De vroegere uitbouw achter
Voor de verbouwing tot filiaal van de kledingketen Zeeman in 1973 beschikte het pand over een smalle en
diepe uitbouw, waarvan de zolder het karakter had van een verdieping. Beneden bevond zich een keuken
(afb. 12, 13). In 1959 verrees er achter de aanbouw een kleinere en lagere aanbouw met een water closet, een
doucheruimte en een kolenhok.12 De aanbouw maakte plaats voor de huidige uitbouw van de winkel door
kledingketen Zeeman in 1973. Hierbij raakte het achtererf grotendeels bebouwd.13
Het pand inwendig
Op de begane grond zijn voor zover na viel te gaan alle historische onderdelen weggebroken tijdens de verbouw tot filiaal van Zeeman in 1973 (afb. 20). Vermoedelijk bevindt zich boven het hangplafond nog wel de
oorspronkelijke balklaag, die volgens een lengtedoorsnede uit 1973 acht balken telt met een verschillende
doorsnede. Op de verdieping en op de zolder zijn geen waarnemingen verricht. Op een dwarsdoorsnede van
het huis uit 1973 staan op de verdieping korbelen weergegeven met een licht gebogen voorvlak, die wijzen
op gebinten uit het begin van de zeventiende eeuw of eerder (afb. 14). Dezelfde dwarsdoorsnede geeft op de
zolder krommers weer, die vrijwel zeker van eiken moeten zijn. Dit duidt op een bouw rond 1600.
11 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 368, Enkhuizen, Westerstraat
30, 32, verbouw winkel, 25 februari1910.
12 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 369, Enkhuizen, Westerstraat
30, 32, veranderen winkel annex woning, 11 september 1959.
13 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 371, Enkhuizen, Westerstraat
30, 32, veranderen winkel annex woning, 22 juni 1973.
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Afb. 15. De voorgevel van Westerstraat 32.
Foto auteur.

Afb. De voorgevel van Westerstraat 32 (links). De
bestaande toestand in 1964. Westfries Archief,
Hoorn.
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Westerstraat 32
Identificatie
Westerstraat 30, 1601AK
Rijksmonumentnummer 15177
Registeromschrijving: ‘Pand onder oude kap, gevel gemoderniseerd.’
Kadastraal object: E 588
Situering
Het pand staat aan de noordzijde van de Westerstraat, oostelijk van het Sleutelsteiger met het achtererf aan
de steeg.
Geschiedenis
Op 31 maart 1670 vond een boedelscheiding van de nalatenschap van Pieter Wiggertsz en Maritje Adriaansz.
plaats, waarbij het huis op de oosthoek van het Sleutelsteiger en de Westerstraat naar Jan Dirksz. Bootshaack
ging.14 Na zijn overlijden werd er op 10 november 1679 een inventaris opgemaakt.15 Hij bezat naast zijn huis
aan de Oude Westerstraat een tuin bij de ‘Oude Gouws Boom’. Een winkel, vermoedelijk in stoffen, vertegenwoordigde een geschatte waarde van in totaal bijna 8.500 gulden. In huis lagen linnen en wollen goed voor
in totaal 298 gulden. Het aanwezige porselein schatte de notaris op 500 gulden, de schilderijen op 74 gulden.
Voor bedden, kussens, deeckens, stoelen, kas, tafels, spiegels, koper, tin en twee toogen kwam hij uit op 571
gulden en 18 stuivers, aan ‘silverswerck en kralen’ op 271 gulden en 5 stuivers. De totale nalatenschap werd
getaxeerd op 27.706 gulden.
Familie Du Pui
Op 11 juli 1749 kwam het huis in bezit van doctor in de geneeskunde Pieter du Pui, die daarnaast optrad
als schepen(1739, 1741, 1747), als secretaris van het Chirurgijns Collegie (1737) en tal van andere functies
bekleedde. Zijn zoon Meindert de Pui, hoogleraar woonachtig te Leiden, verkocht het huis op 30 mei 1799,
tegelijk met Westerstraat 30.16 Het is niet zeker of nummer 32 in die tijd een winkel bevatte. Die was er wel
toen het huis in 1815 geveild werd. Boven de geboden som kwam tien gulden voor ‘twee watervaten, een
toonbank, een zoldertje en een Glasedeur’.17
Bakkerij, naaischool en winkel
Het kadaster uit 1832 vermeldt timmerman Jan Kroonstuiver als eigenaar. Daarna was het perceel van kuiper
Tjepke de Wet. Met bakkersgereedschap verkocht Maarten Tjepkeszoon de Wit, net als zijn vader kuiper,
het huis, ‘zijnde een bakkerij’, op 12 juni 1850 aan Jan Hendriksz. Bakker.18 Die deed dit over aan Gerrit
Maartensz. Bakker en die op zijn beurt aan broodbakker Gerrit Maarten Bakker alias Gerrit Sjoerdes.19 De
laatste zag zich gedwongen tot een openbare verkoop van de bakkerij wegens niet nakomen hypothecaire
verplichtingen. Voor de winkelinventaris kwam tien gulden op het uitgebrachte bod. Deze bestond uit: ‘bak
trog, builkist, beschuitton, twee schalen, balans en zes stuks gewigt, toonbank, glazen kastje, vier winkelplanken, twee broodijzers, negen plankjes, twee boldermessen, ijzeren doofpot, een blad en twee schragen, twee
14 Messchaert-Heering 2001, p.325-327, 31 maart 1670, NA 1142.
15 WFA, toegangsnr. 685, Notarissen in West-Friesland tot 1843, Inventaris 7, Enkhuizen, 7.33, Sirp Ouckama, 1146, Akten, 1677
aug.-1679, scannr. 1685_1146_00289.jpg-1685_1146_00292.jpg.
16 Messchaert-Heering 2001, OR 4980.
17 WFA, toegangsnr. 1685, Notarissen in West-Friesland tot 1843, Inventaris 7, Enkhuizen, 7.64, Matthijs Korver Reijffert, inventarisnr. 1525, Akten, 1815 jan.-mei, 16 mei 1815, scannr. 1685_1525_00298.jpg-1685_1525_00299.jpg.
18 WFA, 1686-05, Notarissen Enkhuizen Kantoor 1, inventaris 2. Abraham Louis van Slogteren, inventarisnr. 19, 1850, 12 juni
1850, scannr. 1686_05_19_00111.jp2-1686_05_19_00112.jp2.
19 KAV, Enkhuizen, leggerartikel1694 (Tjepke de Wet, kuiper, verkoop 1851), 24 (Jan, Bakker, bakker), 2035 (Jan Hendriks Bakker, bakker, verkoop 1856), 2243 (Gerrit Maarten Bakker alias Gerrit Sjoerdes, broodbakker, verkoop 1862); WFA, 1686-06 , Notarissen Enkhuizen Kantoor 2, inventaris 3-63 Minuutakten, 1843 jan.-1869 juni, inventarisnr. 47, 1861 juli-dec. 27 juni 1861, scannr
1686_06_47_00024.jp2-1686_06_47_00027.jp2.
9

Afb. 17. Westerstraat 32 aan het Sleutelsteiger.
Foto auteur.

Afb. 18. De achtergevel
van Westerstraat 32. Foto
auteur.
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broodvormen, drie rollen, ijzeren schop, dito toet, twee meelzakken, broodplank, twee oude manden, drie
dito trommels en vier broodborden’. De hoogste bieder was echter geen bakker.
In 1861 kochten Anthonia Meynoutje, Arnoldina Ursula en Margaretha Snouck van Loosen het huis
met erf, dat nog steeds was ingericht als bakkerij, Zij vestigden er een naaischool die verbonden was aan hun
inrichting tot godsdienstonderricht, die zij stichtten op Breedstraat 49. Als laatste van de drie zussen overleed Margaretha Maria in 1876, waarna haar executeurs van het testament, de commissionairs in effecten
Wander Lakenman en Gerrit Wendelaar, het pand in eigendom kregen. In 1895 werden zowel het pand voor
godsdienstonderricht als dat van de naaischool ondergebracht in een stichting. In 1914 verhuisde de school
vanwege de gegroeide leerlingenaantallen naar een andere locatie.20
In 1931 trok winkelier Leendert Nieman Westerstraat 32 bij zijn bestaande winkel in ijzerwaren en gereedschappen. In 1972 werd het pand samen met Westerstraat 30 een filiaal van de winkelketen van Zeeman.
Beschrijving
Het diepe pand bestaat uit een begane grond en een zolder met borstwering (afb. 14). Aan de achterzijde
bevond zich voor de verbouwing tot filiaal van Zeeman een aanbouw over de breedte van het perceel met een
lessenaarsdak (afb. 11). Aan de voorzijde gaat het zadeldak schuil achter een hoge lijstgevel met een verdieping (afb. 15). Aan de achterzijde is het zadeldak afgeknot (afb. 18). Er zijn geen waarnemingen verricht op
de zolder van het pand.
Voorgevel
De voorgevel stamt waarschijnlijk uit 1861 toen de gezusters Snouck van Loosen het pand kochten om er
een naaischool in te richten (afb. 15). Ook hun pand Breedstraat 47 waar de zussen een particuliere instelling
voor godsdienstonderricht startten, kreeg in dat jaar een nieuwe, representatieve voorgevel. Het naailokaal
zoals te zien op een oude vertoont nauwe stilistische overeenkomst met de voorgevel. De gevel steekt ver
boven de basis van het zadeldak uit, waardoor het voor een deel een schijngevel betreft. De architectuur is
vooral aangebracht in de bepleistering. Beneden bestaat deze uit groeven die een blokmotief vormen. Daarboven bevindt zich een lijst en een fries met pedestallen. De vensters boven bevinden zich in vensternissen
met een blokmotief in het fond. Alleen het middelste vensters is aan weerszijden voorzien van Toscaanse pilasters, die asymmetrisch op de pedestallen staan, verschoven in de richting van het venster. Een hoofdgestel
eindigt met een geprononceerde kroonlijst. Oorspronkelijk bevonden zich rechts van de voordeur twee hoge
T-vensters (afb. 16). In 1964 maakten die plaats voor een enkele spiegelruit.21
Achtergevel
Het huis heeft aan het Sleutelsteiger een blinde zijgevel van gele bakstenen in kruisverband (afb. 17). De achtergevel uit gele baksteen is later afgeknot maar aan weerszijden bevinden zich nog drie beitels in rode baksteen, zoals die vaker toepassing vonden in het begin van de zeventiende eeuw (bijvoorbeeld in Westerstraat
158 uit 1617).
Inwendig
Op een dwarsdoorsnede van het huis staat op de zolder een juk weergegeven met een kreupele stijl (afb. 14).
Deze kap stamt vermoedelijk uit de achttiende of de negentiende eeuw (afb. 19). In 1931 werd het pand verbonden met het buurpand Westertraat 30 en diende de begane grond als uitbreiding van de daar gevestigde
winkel in ijzerwaren en gereedschappen. In 1973 werd de gehele begane grond uitgebroken voor een filiaal
van Zeeman, overeenkomstig het buurpand. De aanbouw achter maakte plaats voor de huidige uitbreiding
20 Messchaert-Heering 2001, 28 november 1864, NA Grootebroek 46. KAV, Enkhuizen, leggerartikelen 2495 (Anthonia Meijnoutje, Arnoldina Ursula en Margaretha Maria Snouck van Loosen en cons, dj 1877, successie), 1807 (Margaretha Maria Snouck van
Loosen, Dj 1887, successie), 3973 (idem, 1891 afgifte legaat), 4148 (Wander Lakenman en cons, Jan Adolfszoon van der Molen,
houthandelaar, Eerst Beets, later Amsterdam, dj 1896 oprichting stichting), 4429 (Inrichting voor Godsdienst onderwijs Snouck
van Loosen, dj 1931).
21 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 370, Enkhuizen, Westerstraat
30, 32m veranderen voorgevel, 9 juli 1964.
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Afb. 19. Lengtedoorsnede
van Westerstraat 32 in
1973 in de bestaande
toestand. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 20. De vroegere winkel
van Zeeman in Westerstraat
30 en 32, gezien naar de
Westerstraat. Foto auteur.
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van de winkel naar achteren, die een groot deel van het achtererf beslaat.22 De winkel beneden is met een
brede dorogang verbonden met de winkelruimte in Westerstraat 30.
Conclusie
Westerstraat 30 betreft vermoedelijk een pand uit omstreeks 1600, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder, waarvan het houtskelet mogelijk nog deels bewaard bleef. Midden achttiende eeuw
kreeg het pand een lijstgevel met gesneden consoles in Lodewijk XV-stijl. De onderpui van deze gevel maakte in 1910 plaats voor de huidige in Art Deco.
In Enkhuizen verrezen veel diepe huizen zonder verdieping, waarvan Westerstraat 32 een voorbeeld
vormt. De achtergevel uit gele baksteen met rode beitels stamt vermoedelijk nog uit het begin van de zeventiende eeuw. De kap met kreupele stijlen zal later tot stand zijn gekomen (nog niet gezien). De voorgevel is
vermoedelijk het resultaat van de ingrijpende verbouwing die plaatsvond toen het pand een aanpassing onderging tot naaischool van de zusters Snouck van Loosen.

22 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 371, Enkhuizen, Westerstraat
30, 32, veranderen winkel annex woning, 22 juni 1973.
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