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Identificatie
Hoogstraat 9, 1601KT Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN049

Situering
Hoogstraat 9 staat in het Glop, een straat die langs de noordzijde van het stadhuis en de stadsgevangenis 
loopt en de Breedstraat met de Hoogstraat verbindt. Hoogstraat 9 staat in het westelijke uiteinde van het 
Glop, waardoor deze zich versmald tot een steeg. De kadastrale minuut van 1832 geeft ook nog een huisje 
weer achter de stadsgevangenis, ongeveer halverwege de straat, waardoor oorspronkelijk de gehele westelijke 
helft van de straat zich verengde tot een gang (afb. 1). Het Glop ontstond tijdens de bouw van het stadhuis in 
1686-1688. Bij de bouw van het nieuwe stadhuis slaagde het stadsbestuur er kennelijk niet in de straat over 
de volle breedte door te trekken. Tot op heden stuit de straat vanuit de Breedstraat op de achtergevel van 
Hoogstraat 9 (afb. 8). De kleine werkmanswoning bleef gedurende eeuwen gehandhaafd in de schaduw van 
het stadhuis.

Werkmanshuis
Op het kadastrale minuutplan uit 1832 van Enkhuizen, sectie E, staat het huis met erf weergegeven als per-
ceel 165 (afb. 1). Het trapeziumvormige pand beschikte over een (keuken)uitbouw aan de achterzijde, die 
aan het Glop stond en die ongeveer de halve breedte van het perceel in beslag nam. Sindsdien veranderde 
deze situatie nauwelijks. Alle andere panden achter het stadhuis, waaronder de stadsgevangenis, waren in 
1832 eigendom van de gemeente Enkhuizen. De Oorspronkelijke Aanwijzende Tabel vermeldt dat het huisje 
eigendom was van de visser Gerrit Christoffel Blom. Die bezat in Enkhuizen geen andere panden, zodat 
aangenomen mag worden dat hij er ook woonde. Zijn onderkomen verkocht hij omstreeks 1854 aan de win-

Afb. 1. De minuutkaart van 
Enkhuizen uit 1832. De rode 
pijl geeft de locatie aan van 
het huidige Hoogstraat 9. 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Amersfoort.
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Afb. 2. In het midden Hoogstraat 9, gefotografeerd voor de verhoging van de voorgevel en de kap in 1939. 
Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 3. De verbouwing in 1939 met de bestaande toestand (links) en de vergunde toestand (rechts).
Westfries Archief, Hoorn.
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kelier Reinder Jonkman, die meerdere panden bezat en het waarschijnlijk verhuurde.1 De volgende eigenaar, 
de kaaskopersknecht en tapper Arend Haan, zal het pand eveneens verhuurd hebben. Hij verkocht het pand 
omstreeks 1905 aan de timmerman Harmen Klein. Zijn weduwe, Cornelia de Jong, liet het na aan haar zoon, 
de arbeider Jouke Klein, die in Torenstraat 16 woonde, en haar dochter Antje Klein. Na een boedelscheiding 
ging het pand naar Jouke Klein, die het in 1927 volgens de kadastrale gegevens liet opknappen.2 In 1939 vond 
een ingrijpende verbouwing plaats.3 De voorgevel en de de kap werden hoger opgetrokken (afb.3). Opzij 
kreeg het huis nieuwe, hogere toppen overeenkomstig het steilere zadeldak. Van de situatie van voor 1939 
bestaat nog een foto (afb. 2). Na de verbouwing beschikte de zolder aan weerszijden over een borstwering 
(afb. 4, 5). In 1954 verkocht Klein het huisje aan de gemeente Enkhuizen, die het inrichtte als fietsenstalling.4

Beschrijving
De gevels
Als enige onderdeel van het huisje is de voorgevel steens gemetseld in staand verband. Het is opgetrokken uit 
een jongere baksteen dan de overige muren, die verder allemaal halfsteens zijn. Deze zou uit de achttiende 
of de negentiende eeuw kunnen dateren. De schuifkozijnen hebben een negentiende-eeuwse vorm, aan de 
bovenzijde afgezet met een rollaag. Het bovenlicht van de deur heeft een beperkte hoogte, indachtig de vroe-
gere hoogte van de voorgevel. De geprofileerde gevellijst verbergt de dakgoot.

De linker zijgevel staat aan een osendrop en is daardoor nauwelijks zichtbaar. De rechter aan het Glop, 
halfsteens, vertoont een strekkenverband. Onderin bestaat de gevel uit bakstenen uit de eerste helft van de 
zeventiende eeuw; in de in 1939 vernieuwde geveltop vonden moderne bakstenen toepassing (afb. 6). De 
bakstenen onderin zouden hergebruikt kunnen zijn, maar het muurwerk zou ook nog uit de eerste helft 
van de zeventiende eeuw kunnen stammen. Aan de kant van de Hoogstraat is in de zijgevel een dichtgezet 

1 Kadaster Archief Viewer (KAV), Enkhuizen, leggerartikelen 62 (G.C. Blom, visser), verkoop dj 1855; 1924 (Reinder Jonkman, 
koopman, winkelier), reeks2 scheiding dj 1880; 1953 (Marijtje Schut, weduwe van Reinder Jonkman, winkelierster), reeks2, ver-
koop dj 1882.
2 KAV, Enkhuizen, leggerartikelen 2427 (Arend Haan, kaaskopersknecht, tapper), verkoop dj 1907; 5135 (Harmen Klein timmer-
man), scheiding dj 1912; 5495 (Cornelia de Jong, weduwe van Harmen Klein), successie dj 1928; 6865 (Jouke Klein, arbeider, Antje 
Klein, zonder beroep), dj 1928 scheiding; 6883 (Jouke Harmenszoon Klein, arbeider), dj 1928, vernieuwing, dj 1955 verkoop aan 
gemeente Enkhuizen, leggerartikel 7844, 484. 
3 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 1905-1979, in-
ventarisnr. 3791, Enkhuizen, Hoogstraat 9; vernieuwen kap, 16 augustus 1939.
4 WFA, toegangsnr. 1325, Gemeentebestuur Enkhuizen 1922-1979, 1922-1979, inventarisnr. 5534, Stukken betreffende de aan-
koop van panden, 1926-1979.

Afb. 4. Opmetingstekening gevels, gedateerd 30 november 1943. Vereniging Oud Enkhuizen.
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Afb. 7. De zijgevel van de aanbouw achter.
Foto auteurs.

Afb. 5 (linksboven). De voorgevel en de rechter zij-
gevel aan het Glop. Foto auteurs.

Afb. 6 (rechtsboven). De zijgevel aan het Glop.
Foto auteurs.
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Afb. 8. De achterzijde van 
Hoogstraat 9. Foto auteurs.

Afb. 9. De achtermuur gezien 
vanuit de aanbouw met links 
de doorgang naar het voor-
huis. Foto auteurs.

vvenster te onderscheiden. In de aanbouw achterin bevindt zich opzij een dichtgezette opening, aan de bo-
venzijde afgezet met een rollaag (afb. 7). Aan de achterzijde zijn eveneens dichtgezette openingen waar te 
nemen (afb. 8). De achtergevel rechts van de aanbouw moet in 1939, tegelijkertijd met de voorgevel, hoger 
zijn opgetrokken.

Rechts van de vernieuwde doorgang tussen het voorhuis en de aanbouw zijn de sporen zichtbaar van 
een tweede doorgang, die is dichtgezet. Deze was net als de huidige doorgang voorzien van een strekse boog. 
Boven die strekse bogen loopt over de volle breedte van deze achtergevel, zowel in de aanbouw als buiten, 
een houten balk (afb. 8. 9). Houten gevelbalken in het metselwerk kwamen in Enkhuizen in de eerste helft 
van de zeventiende eeuw vaker voor. Her en der en vooral in de aanbouw is het halfsteens muurwerk verste-
vigd met waarschijnlijk later toegevoegde muurdammetjes (afb. 13).

De houtconstructie
In het huisje loopt de balklaag van zijgevel naar zijgevel. Een aantal balken bezit nog een sleutelstuk met een 
geprofileerde neus (afb. 10, 11). Aan de linker kant van het huisje bevindt zich de raveling van de vroegere 
haard (afb. 10). Het beroete muurwerk is heden weggewerkt achter schotten, maar bovenin de geveltop uit 
1939 valt nog de moet van de schoorsteen te onderscheiden (afb. 12). Die verdwenen schoorsteen staat nog 
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Afb. 10. De balklaag met de 
raveling. Foto auteurs.

Afb. 11. De moet van de 
schoorsteen uit 1939. 
Foto auteurs.

Afb. 12. De balklaag gezien 
naar de rechter zijgevel.
Foto auteurs.
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weergegeven op oudere afbeeldingen van het huisje (afb. 2, 4). De balken zijn deels vervangen, deels zouden 
die nog zeventiende-eeuws kunnen zijn.

De sporenkap uit 1939 bestaat uit een aantal spanten met een kreupele stijl en dakbeschot (afb. 14). De 
vroegere kap zal vermoedelijk niet voorzien geweest zijn van dakbeschot. Door de verbouwing in 1939 won 
de zolder aanzienlijk aan bruikbaarheid.

Conclusie
Het werkmanshuisje Hoogstraat 9 onderging meer-
dere verbouwingen, waarvan sommige ingrijpend, 
maar het bevat desalniettemin aanwijzingen voor een 
zeventiende-eeuwse herkomst. Mogelijk vormde het 
tijdens de bouw van het huidige, zeventiende-eeuwse 
stadhuis van Steven Vennekool een sta-in-de-weg bij 
het rooien van het Glop, waardoor dit nooit een vol-
waardige straat is geworden. Het pand bezit monu-
mentale waarde als voorbeeld van een vroege werk-
manswoning in de binnenstad van Enkhuizen.

Afb. 13. De linker muur van 
de aanbouw met muurdam-
metjes ter versteviging van 
het halfsteens metselwerk.
Foto auteurs. 

Afb. 14. De kap uit 1939. Foto auteurs.
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