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Bouwhistorische beschrijving
Westerstraat 29 en
Zuider Kerksteeg 14, Enkhuizen
Gerrit Vermeer
Vereniging Oud Enkhuizen, november 2021
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Afb. 1. De kadastrale minuut van 1832. De pijp wijst op
Westerstraat 29. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

Identificatie
Westerstraat 29, 1601 AB Enkhuizen
Monumentnummer 15121
Registeromschrijving: ‘Pand onder 17e eeuwse kap’.
Zuider Kerksteeg 14, 1601 HJ Enkhuizen
Rijksmonumentnr. 15263
Registeromschrijving: ‘In de onmiddellijke nabijheid
van de Zuidertoren gelegen eenvoudig pand onder
dwarsdak tussen topgevels XVIII-XIX. Oorspronke
lijke vensterdeur en dakkapel’.
Geschiedenis
De voorganger van het huidige huis staat weerge
geven op de minuutkaart van het kadaster uit 1832
in sectie F onder perceelnummer 168 (afb. 1). Het
betrof een diep pand met vlak achter het huis een
uitbouw die met een smalle gang verbonden was
met het huis. Aan de achterzijde van het erf stond
het5 huidige Zuider Kerksteeg 14, dat vermoedelijk
dienstdeed als schuur of magazijn. Destijds stond
er achter dit pand nog een pakhuis, waardoor het
pandje vanaf de Zuider Kerksteeg toegankelijk
slechts toegankelijk was via een smalle steeg. In
Westerstraat 29 woonde in dat jaar de apotheker

Theodorus Poort, die werd opgevolgd door zijn zoon
Richardus Anthonij Poort.
Op 2 december 1869 kwam het pand in het bezit
van Jacob Johannes Schuijt. De familie Schuijt dreef
al sinds 1768 een handel in thee, koffie en tabak in
Westerstraat 31 en 33. Zij lieten het pakhuis achter
Zuider Kerksteeg 14, dat door hen in gebruik was,
in 1865 inkorten en verbouwen tot een schuurtje
(Zuider Kerksteeg 16) en drie werkliedenwoningen
(Zuiderkerksteeg 18-20), waardoor de gevel van
Zuider Kerksteeg 14 aan de straat kwam te staan. Het
is niet duidelijk of de familie Schuijt Westerstraat
29 zelf gebruikte of verhuurde. Na het overlijden
van Jacob Johannes op 17 februari 1872 nam zijn
weduwe Maria Laura Agnette Verhoeff de zaak waar
voor de nog minderjarige kinderen. Destijds bevond
de winkel zich op nummer 33 en diende nummer 31
als pakhuis.
De weduwe liet Westerstraat 29 en Zuider
Kerksteeg 14 in 1875 kadastraal splitsen, waarbij het
pand aan de Westerstraat een ingrijpende wijziging
onder
ging. De aanbouw aan de achterzijde bleef
staan, maar het moest nu met een veel langere
gang verbonden worden aan de achtergevel van het
sterk ingekorte huis (afb. 2). Bij deze gelegenheid
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Afb. 2. Kadastrale hulpkaart 149, opgemaakt augustus
1875. Kadaster Archief Viewer.

Afb. 4. Kadastrale hulpkaart 382, opgemaakt augustus
1935. Kadaster Archief Viewer.

Afb. 3. De voorgevel uit 1875. Foto auteur.
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Afb. 5. Plattegrond met water closet uit 1944.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6. Plattegrond in 1948. Westfries Archief, Hoorn.

kreeg Westerstraat 29 waarschijnlijk de huidige
gepleisterde gevel in eclectische stijl, die toen als
eigentijds gold. Strakke klassieke elementen zijn
hierin gecombineerd met aan de zestiende eeuw
ontleende korfbogen (afb. 3). Westerstraat 31, dat
als pakhuis had gediend, liet zij in 1892 slopen. In
1893 liet ze het huidige pand Westerstraat 31 met de
rijke gevel in neorenaissance bouwen. De lijstgevel
aan de voorzijde vertoont motieven ontleend aan de
destijds populaire Hollandse Renaissance en wekt
een rijke indruk. Zo staan hier naast elkaar twee
gevels in twee achtereenvolgende bouwstijlen.
Na het overlijden van de weduwe in 1896
regelden de koopman en sigarenmaker Johan
Gustaaf Adolf Schuijt (1851-1934) en schoonzoon

Ferdinand Pompe van Meerdervoort voor de
nabestaanden de boedelscheiding. Hij verkocht alle
panden, Westerstraat 29 in 1897.1
De nieuwe eigenaren Jacob Reindertzoon Ban
kert en Leendert Everardus Smit dreven een winkel
in manufacturen. Tevens gaven ze ansichtkaarten uit.
1 Westerstraat 29, kadastrale aanduiding in 1832: F168,
eigenaar apotheker Theodorus Poort, omschrijving: huis en
erf. Kadaster Archief Viewer (KAV) Enkhuizen, leggerartikelen
640 (Theodorus Poort, apotheker); 2196 (Richardus Anthonij
Poort, apotheker, Cornelia Agatha Poort, zonder) F168, dj 1870
verkoop; 2815 (Abraham Louis van Slogteren, notaris, later
van weduwe) dj 1871 verkoop; 1993 (Jacob Johannes Schuijt,
koopman en winkelier, later zijn weduwe) dj 1874, scheiding;
3171 (Maria Louisa Agnette Verhoeff, koopvrouw, wed. Jacob
Johannes Schuijt) dj 1876 splitsing; F1469. F1470: hulpkaart
149, opgemaakt augustus 1875; 4499 (Johan Gustaaf Adolf
Schuijt, koopman) F1469-F1470) dj 1898, verkoop.
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Afb. 7. De voorgevel in 1948.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 8. De aanbouw achter.
Bestaande toestand in
1958. Ondertussen geheel
verdwenen. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 9. De verplaatsing van de voordeur in 1963. Westfries Archief, Hoorn.

In 1905 startte een nieuwe eigenaar, de firma S.J. de
Vries, er het magazijn Willem Barends (een winkel
met dezelfde naam was gevestigd in Westerstraat
153). Lang hield de winkel niet stand. In 1908 nam
timmerman Jan van Veen de Jonge de winkel over.
Door de reuma gekweld begon hij er met zijn vrouw
een zaak in manufacturen. In 1926 kwam het huis op
naam te staan van hun beide zonen, Bendert en Dirk
Hendrikus, die het huis in 1934 aan de achterzijde
uitbreidden (afb. 4). Op 15 juni 1944 kreeg de firma
J. van Veen toestemming voor een verbouwing: de
plaatselijke architect D. Fleddérus plaatste in het
winkelhuis een watercloset (afb. 5, ).2 In 1946 komt
de winkel in bezit van weduwe Jacoba Johanna Kluit
en de andere erfgenamen, die de zaak voortzetten.
In 1948 brachten ze wijzigingen aan in de winkel,
ook weer volgens tekeningen van Fleddérus (afb.
6, 7).3 In 1954 verkocht de familie het pand aan de
2 Westfries Archief, Hoorn (WFA) toegangsnr. 1325-BD, Ge
meente Enkhuizen, bouwvergunningen, 1905-1979, inventa
risnr. 4149, maken WC, 03 juli 1944.
3 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwver

Westfriesche Zaadhandel van de firma Buisman en
Jeltes. Hoewel kadastraal gescheiden van het huis
aan de Westerstraat was dit met inbegrip van Zuider
Kerksteeg 14. In 1958 veranderde de zaadhandel de
winkel en breidde het pakhuis/klaarmakerij uit aan
de achterzijde (afb. 8).4 In 1962 liet de firma een deel
van de binnenplaats bebouwen.5 Uiteindelijk bleef
er onbebouwd erf meer over. In 1963 beschikte de
winkelpui over diepe etalagekasten met een voordeur
die ver naar achteren stond, maar om binnen meer
ruimte te krijgen, kwam de voordeur bijna op een
lijn te staan met de rest van de onderpui (afb. 9).6 In
1979 openden Petrus J. Dodeman en Paulus J. Moes
gunningen, 1905-1979, inventarisnr. 4150, veranderen woning,
17 juli 1948.
4 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwver
gunningen, 1905-1979, inventarisnr. 4151, veranderen winkel,
5 september 1958, inventarisnr. 4152, vergroten pakhuis klaar
makerij,05 september 1958.
5 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwver
gunningen, 1905-1979, inventarisnr. 4153, veranderen pakhuis,
21 september 1962.
6 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwver
gunningen, 1905-1979, inventarisnr. 4154, gedeeltelijk veran
deren winkel, 18 juli 1963.
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Afb. 10. De winkel gezien
naar achteren. Foto auteur.

Afb. 11. De verdieping gezien
naar de Westerstraat. Foto
auteur.

Afb. 12. De zolder gezien naar
de Westerstraat. Foto auteur.
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Afb. 13. De gevel van Zuider
Kerkstraat 14. Foto auteur.

er een zaak in wit- en bruingoed, die later werd
overgenomen door Beerepoot Electronica.7
Beschrijving Westerstraat 29
De voorgevel kwam vermoedelijk tot stand in 1875,
toen het pand aan de achterzijde aanzienlijk werd
ingekort. Het werd gebouwd als een winkelpand met
een houten onderpui met spiegelruiten. De voordeur
stond aanvankelijk veel verder naar achteren. In
1963 werd deze naar voren geplaatst en verdwenen
de diepe etalagekasten. Opzij van de houten
onderpui bevindt zich een liseen met eclectische
ornamenten in pleister. De verdieping bevat drie
schuifkozijnen met een versierde onde4rdorpel.
Ter hoogte van de gedrukte ontlastingsbogen
7 KAV, Enkhuizen, leggerartikelen 4556 (Jacob Reindertzoon
Bankert, koopman, Leendert Everardus Smit, koopman) F1469,
F1470), dj 1906 verkoop; 5060 (Firma S.J. de Vries) huis en
erf, dj 1909, verkoop; 3596 (Jan de Jonge van Veen, koopman,
later weduwe) winkel, magazijn, erf, dj 1927, scheiding; 6718
(Bendert van Veen, manufacturier, Dirk Hendrikus van Veen,
idem) winkel, magazijn, erf, dj 1935, bijbouw, dj 1947 verkoop;
F1469. F1470: hulpkaart 382, opgemaakt augustus 1935
4148, vergroten woning, 23-3-1934; 5977,(wed Jacoba Johanna
Kluit en erfgenamen) dj 1949, ged, vern,, dj 1955 verkoop;
8442 (Handelsvennootschap onder de firma De Westfriesche
Zaadhandel firma Buisman en Jeltes} dj 1961 verkoop; 8323
(Cornelis Buisman, zaadhandelaar) dj 1963, inbreng vennoot
schap.

kraagt de gevel naar voren, een motief ontleent aan
woonhuizen van omstreeks 1600 van het Dordtse
type. Het omgehoekte hoofdgestel met voluten
onder de kroonlijst ontbreekt in de middenas. De
middenas wordt bekroond door een classicistische
dakkapel met fijne ornamenten en profielen. De
gevel behoort tot de meest verfijnde voorbeelden
van het eclecticisme in Enkhuizen.
Door hedendaagse winkeldecoratie zijn er op de
verdieping geen sporen waarneembaar van eerdere
bouwfasen (afb. 10). Op de verdieping is slechts
een eenvoudige balklaag waarneembaar, waarvan
enkele balken een hoekprofiel vertonen (afb. 11).
De registeromschrijving vermeldt de aanwezigheid
van een zeventiende-eeuwse kap. Weliswaar bleek de
zolder een sporenkap te bevatten, maar er kon niet
vastgesteld worden of deze uit de zeventiende eeuw
stamt (afb. 12).
De Zuider Kerksteeg 14 heeft een eigen
kadastraal nummer en is ook als een apart object
aangewezen als rijksmonument (afb. 13). Door
de volledige bebouwing van het erf vormt het met
Westerstraat 29 een doorlopend geheel. Het pandje
komt al voor op de kadastrale minuut uit 1832, maar
moet sindsdien meerdere verbouwingen hebben
ondergaan.
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