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Identificatie
Westerstraat 34, 1601 AK
Rijksmonument 15178
Registeromschrijving: ‘Gave XIX A gevel voor ouder pand. Achtertop.’

Afb. 1. De minuutkaart van 
Enkhuizen uit 1832, sectie 
E. De rode pijl geeft de lo-
catie aan van Westerstraat 
34 aan (perceel E589, huis 
en erf,  en E589a, grutterij). 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort.

ò

Afb. 2. Kadastrale hulpkaart 
108 van Enkhuizen (E1475), 
opgemaakt 29 april 1865. 
Kadaster Archief Viewer.

Situering
Nummer 34 staat aan de noordzijde van het mid-
deleeuwse gedeelte van de Westerstraat. Langs de 
oostzijde loopt het ‘sleutelsteijgertje’ (aanduiding uit 
1760), dat uitkomt op de Waagstraat. Heden staat 
deze smalle gang bekend als de Sleutelsteeg. In 1832 
liep ook het perceel van Westerstraat 34 door tot aan 
de Waagstraat (afb. 1). Aan de Westerstraat staat 
een vroeg negentiende-eeuwse, gerende voorgevel 
(afb. 12). Het zestiende-eeuwse pand daarachter be-
staat uit een begane grond, een verdieping en een 

zolder (afb. 6, 11). Vanaf 1760 diende het huis tevens 
als winkel. Achter het vooste pand grenst een iets la-
ger pand met een begane grond en een zolder, dat 
eveneens op de minuutkaart van 1832 staat weerge-
geven. Vanaf 1740 bood het lange tijd plaats aan een 
tredmolen voor het malen van gort en andere gra-
nen. De stal daarachter die ook op de minuutkaart 
staat aangegeven, stond er nog tot in de tweede helft 
van de twintigste eeuw. Hiervoor in de plaats verrees 
in 1981 een aanzienlijk kleinere aanbouw met plat 
dak. Daarachter strekt zich een diep erf uit. In 1832 

Afb. 3. Kadastrale hulpkaart  
156 van Enkhuizen (E1801), 
opgemaakt april 1878. 
Kadaster Archief Viewer.

ò

Afb. 4. Kadastrale hulpkaart 
354 van Enkhuizen (E2977), 
opgemaakt juni 1918. 
Kadaster Archief Viewer.
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Afb. 6. De vergunde toestand in 1937, langs- en dwarsdoorsnede. Westfries Archief, Hoorn. 

Afb. 5. De voorgevel, bestaande en vergunde situatie in 1937. Westfries Archief, Hoorn. 
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stond er langs de rooilijn met de Waagstraat geen 
bebouwing. In 1865 verrees hier het nog bestaande 
pand Waagstraat 9 dat in het kadaster aanvankelijk 
stond omschreven als pakhuis en later ook als wa-
genhuis (afb. 2).

Geschiedenis
Huis van de familie Westwoud
Het Kohier van de verponding uit 1630 noemt 
Vol ckert Corneliszoon als bewoner van het huis.1 
Hij was een lid van een familie die zich Westwoud 
noemde. Volckert huwde in 1636 met Duifje Fre-
deriks Semeyns (circa 1587-1664), de weduwe van 
achtereenvolgens Jan Fredrik Druyf en Pieter Claes 
Goudsmit. Ze was in 1620 moeder van het Proven-
huis en in de jaren 1637-1659 23 keer moeder van 
het leprozenhuis. Zijn huwelijk met Duifje betrof 
zeker ook niet het eerste  van Volckert, want bij de 
boedelscheiding na zijn dood in 1644, werden zijn 
bezittingen verdeeld over zijn vier kinderen, waar-
van er drie reeds meerderjarig waren en dus afkom-
stig uit een eerdere echtverbintenis.2 Onder zijn be-
zit bevond zich veel land in de banne van Westwoud 
(bij Hoorn), maar ook waardepapieren en andere 
bezittingen. Zo bezat hij een vierenzestigste part van 
het fluitschip Hovelinge met schipper Simon Pieters-
zoon Hovelingh en van het fluitschip van schipper 
Cornelis Wybetszoon Venhuijsen. Zijn zoon Paulus 
Volckertszoon Westwoud (alias Muller) huwde in 
1636 met Neeltje Maertensdochter Groot uit Hoorn. 
Hij was schepen in Enkhuizen in 1639 en diaken in 
1640 en 1641. In 1642 vestigde hij zich in Hoorn. 
De tweede zoon, Lucas Volckertszoon Westwoud, 
gehuwd met Kenoutje Pieters Wit, was apotheker. 
Hij bekleedde het ambt van diaken van 1649 tot en 
met 1651 en in 1652 en 1653 trad hij op als voogd 
van het Aalmoezeniershuis. In dat laatste jaar over-
leed hij. Het huis Westerstraat 34 op de hoek met de 
Sleutelsteeg, dat bekend stond als De Vergulde Sleu-
tel ging bij de boedelscheiding naar de twee andere 
kinderen, Cornelis Volcketszoon en de minderja-
rige dochter Trijntje Volckerts, die in 1645 huwde 

1 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 0120, Oud ar-
chief stad Enkhuizen 1353-1872, inventarisnr. 944, Kohier der 
verpondinge van de huysen en timmeringe der stede Enckhuy-
sen, 1630.
2 WFA, toegangsnr. 1685, Notarissen in West-Friesland tot 
1843, 1552-1843, inventaris 7, Enkhuizen, 22. Sieuwert Koec-
kebacker, inventarisnr. 1015, akten 1642-1645, 29 november 
1644, scannr. 1685_1015_00374.jpg-1685_1015_00376.jpg; 
Thijs Postma, Enkhuizer patriciërs, versie 13 mei 2018, www.
thijspostma.nl.

Afb. 7. De bestaande en de vergunde toestand in 1937 
van de zijgevel aan de Sleutelsteeg. Westfries Archief, 
Hoorn. 

met Jan Pieterszoon Groot uit Hoorn. Een akte uit 
1670 van het buurpand Westerstraat 36 noemt Cor-
nelis Janszoon Westwoud (1612, Enk huizen-1673, 
Hoorn) als eigenaar van nummer 34. Hij was in 
1649, 1651, 1653, 1655, 1657 schepen in Hoorn.3 

Op 26 september 1708 stond het huis op 
naam van Hasseltjen (ook wel Assel) Volkerts (of 
Volcherts).4 Ze was op 21 januari 1674 gehuwd met 
de weduwnaar Gerrit Lenertszoon (ook wel Leen-
dertz) van Swol. Beide echtelieden woonden voor 
hun huwelijk in de oude Westerstraat.5 Via vererving 

3 S. Messchaert-Heering, Van Koopmansstraat tot Nieuw-
marktspijp: Geschiedenis van de ‘Doorne Croone’, ‘t Soute 
Eylandt’ en andere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhui-
zen, Enkhuizen: Oud Enkhuizen: Enkhuizen 2001, p. 322-324.
4 WFA, toegangsnr. 0120 Oud archief stad Enkhuizen 1353-
1815 (1872), Inventaris 13, Belastingen, accijnzen en heffingen, 
963, Veilboeken van percelen, ter zake van de achterstallige 
verponding gerechtelijk aangetast, 1707 tot 1709, 26 september 
1708.
5 WFA, toegangsnr. 1702-09, Doop-, trouw- en begraafboe-
ken Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 49, Huwelijksafkon-
digingen, 1662-1675, folio 104, Huwelijksafkondiging Gerrit 
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Afb. 8 (boven). Links de be-
gane grond en rechts de ver-
dieping, de bestaande en de 
vergunde toestand in 1937. 
Westfries Archief, Hoorn. 

Afb. 9. Bestaande toestand 
in 1969, voorgevel en dwars-
doorsnede. Westfries Archief, 
Hoorn.

Afb. 10. Vergunde toestand in 
1969, voorgevel en dwarsdoor-
snede. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 11. Langsdoorsnede in 1969, vergunde toestand. Westfries Archief, Hoorn.

kwam het huis in bezit van Petronella (of Pietertje) 
van Swol, die in 1723 was getrouwd met Dirk van 
Rossen.6 

Grutterij 1740-1918
Dirk en Petronella verkochten het huis de Sleutel 
in 1735 aan Gerrid Ridder, die het betaalde in een 
bedrag van 250 ineens en in vijf jaarlijkse termijnen 
van 200 gulden.7 Gerrid trouwde in het jaar van de 
aankoop met Marijtje Oukema.8 In 1740 kreeg Ger-
rid toestemming voor een maalinrichting: ‘Hebben 
scheepen, burgemeesteren en regeerders der stad 
Enckhuisen aan Gerrit Ridder geaccordeert en toe-
gestaan bij ofte agter sijn huis genaamt De Sleutel 
staande en gelegen in de Oude Westerstraat te mo-
gen maken en opregten een gortmolen.’9 Deze gort-

Lenertszoon van Swol en Hasseltjen Volcherts, 6 januari 1674, 
scannr. 1702-09_49_00107.jpg.
6 WFA, toegangsnr. 1702-09, Doop-, trouw- en begraaf-
boeken Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 99, Impost op 
trouwen en begraven, folio 29, impost op trouwen Dirk van 
Rossen en Petronella van Swol, 12 november 1723, scannr. 
1702-09_99_00030.jpg.
7 WFA, toegangsnr. 0003 Oud-rechterlijke en weeskamer 
archieven, Inventaris 1, Gewone rechtspraak, 14, Enkhui-
zen, inventarisnr. 4966, 1735-1738, 19 juni 1735, scannr. 
0003_4966_00003.jpg.
8 WFA, toegangsnr. 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken 
Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 101, Impost op trouwen, 
folio 54, Impost op trouwen Gerrid Ridder en Marijtjen Ouka-
ma, 22 april 1735, scannr. 1702-09_101_00002.jpg. 
9 WFA, toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353-
1815 (1872), Inventaris 4, Bestuur (Regering), inventarisnr. 
301, Memoriaal van burgemeesters en regeerders der stad En-

molen bevond zich op de begane grond van het nog 
bestaande achterhuis. In 1996 troffen Peter Bakker 
en Klaas Koeman in een zware zolderbalk nog de 
opening aan, waarin de verticale spil van de tredmo-
len draaide (afb. 34).10 Deze grutterij bezat in 1832 
op de kadastrale minuut een apart perceelnummer.

In 1760, na het overlijden van haar man, ver-
kocht Marijtje het huis met grutterij en de daarbij 
behorende gereedschappen aan Jan Dirkszoon Bak-
ker.11 Vier jaar later verkocht hij De Sleutel aan de 
voogden Wijnand Hulleman en Evert Volkertsz 
Schelling, die optraden namens Volkert Hulleman.12 
Een jaar later trouwde Volkert en zal hij en zijn bruid 
het huis hebben betrokken.13 In 1772 deed Volkert 
het huis over aan Hiltje Schokker.14 Zij was de we-

khuizen van 2 januari 1733 tot 30 december 1746, 3 oktober 
1740, scannr. 0120_301_0113.jpg.
10 Peter Bakker en Klaas Koeman, ‘De Sleutel’, Steevast 1997, 
20-24.
11 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer 
archieven, inventaris 1, gewone rechtspraak, 14, Enkhuizen, 
4971, Transporten en hypotheken, 1759-1763, 26 april 1760, 
scannr. 0003_4971_00056.jpg.
12 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer 
archieven, inventaris 1, gewone rechtspraak, 14, Enkhuizen, 
4972, Transporten en hypotheken, 1763-1767, 30 november 
1764, scannr. 0003_4972_00064.jpg.
13 WFA, toegangsnr. 1702-09, Doop-, trouw- en begraafboe-
ken Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 54, Huwelijksaf-
kondigingen, folio 87/88, Volkert Hulleman en Grietje Blok, 
30 maart 1765, datum huwelijk 14 april 1765, scannr. 1702-
09_54_00044.jpg; inventarisnr. 58, Ondertrouwinschrijvingen, 
1762-1773, folio 52, 1702-09_58_00051.jpg.
14 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer 
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Afb. 12. De voorgeverl. Foto auteurs.
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duwe van Roelof Loots, waarmee ze in 1744 was ge-
trouwd.15 Ze overleed in 1787 op 67-jarige leeftijd, 
woonachtig op de Venedie.16 Aan het einde van de 
achttiende eeuw moet het huis met grutterij in eigen-
dom zijn geweest van IJsbrand Loots, die in 1777 
was getrouwd met Antje Spanjaarts.17 Bij zijn over-
lijden op 11 mei 1813 woonden hij en zijn vrouw 
op de Dijk.18 Op 3 mei 1814 droeg zijn weduwe het 
huis, pakhuis, stal en erf met grutterij, dat nog steeds 

archieven, inventaris 1, gewone rechtspraak, 14, Enkhuizen, 
4974, Transporten en hypotheken, 1771-1775, 15 februari 
1772, scannr. 0003_4974_00042.jpg.
15 WFA, toegangsnr. 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken 
Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 53, Huwelijksafkondigin-
gen, folio 193a, Roelof Loots en Hiltje Schokker, 26 september 
1744, datum huwelijk 11 oktober 1744.
16 WFA, toegangsnr. 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken 
Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 107, Impost op begraven 
1782-1796, folio 156, Hiltje Schokker 11 april 1787, scannr. 
1702-09_107_00041.jpg.
17 WFA, toegangsnr. 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken 
Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 54, Huwelijksafkondigin-
gen, 1757-1778, folio 209/210, IJsbrand Loots en Antje Span-
jaarts, 10 mei 1777, datum huwelijk 25 mei 1777.
18 WFA, toegangsnr. 1702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken 
Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 23, Gereformeerde lidma-
tenregister, 1809-1848, 1702-09_23_00260.jpg.

Afb. 14, 15. De westelijke zijgevel aan de Sleutelsteeg. 
Foto auteurs.

Afb. 13. De westelijke zijgevel. Foto auteurs.
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Afb. 16. De achtergevel van 
het voorpand. Foto auteurs. 

Afb. 17. Het voorhuis gezien 
naar de Westerstraat. Foto 
auteurs. 

Afb. 18. Detail gebint voor-
huis. Foto auteurs. 
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bekend stond als De Sleutel over aan haar zoon Jan 
Loots, steenmeter van Drechterland als een gedeel-
telijke vergoeding van zijn erfdeel van zijn  vader.19 
Jan was in 1808 getrouwd met Elizabeth Bakker.20 
De aanwijzende tafel van de kadastrale minuut uit 
1832 vermeldt hem als grutter. Op 8 november 1838 
verkocht Jan het huis met erf en de grutterij aan Pie-
ter van Os, die met zijn vrouw Gerarda Cresentia 
van der Heijden afkomstig was uit Hilversum. Het 
echtpaar liet in 1865 achter op het erf een pakhuis 
bouwen, het nog bestaande pand Waagstraat 9, dat 
kadastraal werd afgesplitst van huis, grutterij en erf 

19 WFA, toegangsnr. 1685, Notarissen in West-Friesland tot 
1843, inventaris 7, Enkhuizen, 7.65, Lambert Hunnink. Inven-
tarisnr. 1566, 3 mei 1814.
20 WFA, toegangsnr. 1702-09, Doop-, trouw- en begraafboe-
ken Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 112, Ondertrou-
winschrijvingen, 1806-1811, folio 36, Jan Loots en Elisabeth 
Bakker, 19 augustus 1808, scannr. 1702-09_112_00010.jpg.

Afb. 19. Sleutelstuk voorhuis. 
Foto auteurs.

(afb. 2). Na zijn overlijden in 1866 liet de weduwe 
van Pieter het huis met grutterij in het openbaar 
verkopen.21 Makelaar Seger Lakenman stelde een 
uitgebreide beschrijving op: ‘Eene grutters affaire 
bestaande in woon en winkelhuis, grutterij, stalling 
voor paarden en wagenhuis staande en gelegen te 
Enkhuizen aan de noordzijde van de Oude Wester-
straat en uitkomende aan de Waagstraat kadastraal 
bekend in sectie E nummers 589b grutterij groot 
zeventig ellen, 1473 pakhuis groot twee en veertig 
ellen, 1474 huis en erf, groot twee roe vierenzestig 

21 Kadastrale minuut, Enkhuizen, sectie E, 589 huis, erf en 
589a, grutterij, eigenaar J. Loots IJz, grutter. Kadaster Archief 
Viewer (KAV), Enkhuizen, leggerartikelen 548 (Jan Loots IJz, 
grutter), verkoop 8 nov 1838, E589, E589a, grutterij; 1127 
(Pieter van Os, grutter, later erven) E589, stichting 1866, gaat 
over in: E1473 pakhuis, E1474 huis en erf, E1475 huis; E1473, 
E1474, E1475: hulpkaart 108, opgemaakt 29 april 1865; ver-
koop 1869.

Afb. 20. De raveling beneden. 
Foto auteurs.
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Afb. 21. De raveling beneden. 
Foto auteurs.

Afb. 23. Detail gebint 
 verieping. Foto auteurs.

Afb. 22. De balklaag boven, 
gezien naar de Westerstraat. 
Foto auteurs.
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el en 1475 huis en erf, groot een roe veertien el, be-
nevens de navolgende daarbij behoorende inventa-
ris als in de grutterij zestien bakken, tien zeven, een 
eestklok met toebehoren, twee stel schalen met ba-
lansen, zes stuks ijze ren gewigt, drie maten met strij-
kers, twee schoppen, een zandlooper, twee rollen, 
vier wiggen, een koevoet, een kleine kuip, twee trap-
pen, een schepper en een blik. In de winkel zes bak-
ken met luiken, zes laden, vier tobbetjes, een  eierzak, 
vijf koperen scheppers, een stel maten, zeven stuks, 
een stel koperen gewigt acht stuks, twee trechters, 
vier blikjes, zeven strijkers, twee stel koperen scha-
len met balansen, een pool en een toonbank.’22 

22 WFA, toegangsnr. 1686-05 Notarissen Enkhuizen Kantoor 
1, 1843-1935, Inventaris Kantoor Enkhuizen 1, 2. Abraham 
Louis van Slogteren, inventarisnr. 38, 1866, 31 augustus 1866, 

De koper was Ulke Jan Polman. Het huis, de 
stal, de grutterij en het erf verenigde hij in 1878 tot 
een kadastraal geheel, dat hij in 1895, samen met het 
pakhuis aan de Waagstraat, verkocht aan de kunst-
schilder Pieter Egmond (1864-1908) uit Winkel 
(afb. 3). Egmond had zijn opleiding genoten in de 
kunstnijverheidsschool Quellinus te Amsterdam en 
volgde van 1885 tot 1889 de Tekenakademie te Brus-
sel, waarna hij een studiereis maakte door Frankrijk, 
Algiers, Tunis, Italië en Duitsland. Omstreeks 1894 
was hij in Enkhuizen gevestigd. Hier vervaardigde 
hij twee plafondstukken voor het achttiende-eeuwse 
Snouck van Loosenhuis, die in de plaats kwamen 
van de oorspronkelijke, die in die tijd werden ver-

scannr. 1686-05_38_00227.jpg-1686-05_38_00230.jpg.

Afb. 24. Detail gebint verdie-
ping. Foto auteur.

Afb. 25. Peerkraal op de ver-
dieping. Foto auteurs.
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Afb. 26. De raveling op de 
verdieping. Foto auteurs.

Afb. 27. De kap gezien naar 
de Westerstraat. 
Foto auteurs.

Afb. 28. De kap gezien 
naar de Westerstraat. Foto 
auteurs.
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kocht. In 1895 verhuisde Egmond naar Winkel.23 
Gezien zijn kunstenaarschap zal Egmond het pand 
hebben verhuurd. Ondertussen woonachtig in Bo-
venkarspel verkocht hij het ‘woon- en winkelhuis, 
grutterij, wagenhuis [E1473], en erf ’ in 1901, aan 
koopman Jacob Sterken uit Amsterdam.24 Sterken 
was de broer van Margaretha Sterken, de vrouw van 
de eerdere eigenaar Ulke Jan Polman. Margaretha 
verwierf Westerstraat 34 in 1916.25

Winkelpand en bakkerij
In 1918 kwam het winkelhuis in bezit van de smid en 
winkelier Leendert Nieman, die het pand gebruikte 
als opslag voor kachels en kinderwagens (afb. 4). 
Naar verluidt lag er toen nog een grote molensteen 
‘achter de trap’ en in het bovenlicht van de voordeur 
bevond zich nog een sleutel, die naar de vroegere 
naam verwees.26

In 1937 vond er een verbouwing plaats.27 De 
winkel nam tot die tijd alleen het voorste gedeelte 
van het pand in beslag (afb. 8). Na de verbouwing 
in 1937 besloeg deze de gehele begane grond. In de 
voorgevel zaten aan weerszijden van de deur hoge 
schuifvensters met een achttiende-eeuwse roedever-
deling. De roeden in het beweegbare raam maakten 
plaats voor een spiegelruit (afb. 5). Zo kon er een 
etalage worden ingericht. Boven bevonden zich ach-
ter de voorgevel twee kleine slaapkamers met bed-
steden en aan de achterzijde een grote overloop met 
aanrecht (afb. 8). Hier kwam een indeling voor in de 
plaats met een brede woonkamer aan de voorzijde 
en achter twee slaapkamers en een keuken. In de 
zijgevel maakte een klein venster met een achttien-
de-eeuwse roedeverdeling plaats voor twee vensters 
met openslaande ramen (afb. 7). Onder de vaste trap 

23 RKD, database, https://rkd.nl/nl/explore/artists/Egmond-
%2C%20Piet.
24 WFA, toegangsnr. 1686-05, Notarissen Enkhuizen Kan-
toor 1, 1843-1935, Inventaris Kantoor Enkhuizen 1.4, Matthijs 
Boll, inventarisnr. 92, 1901 okt.-dec, 28 november 1901,scannr. 
1686-05_92_00056.jpg-1686-05_92_00057.jpg.
25 KAV, Enkhuizen, leggerartikelen 2786 (Ulke Jan Polman, 
zonder beroep) scheiding 8 juni 1873, E589a dj 1879 verenigd 
met E1474 tot E1801, dj 1896 verkoop; E1801: hulpkaart 156, 
opgemaakt april 1878; 4436 (Pieter Egmond, kunstschilder te 
Winkel) E1473 pakhuis, dj 1903 verkoop, E1801 dj 1903 ver-
koop; 4041 (twee derde Jacob Sterken, koopman, Amsterdam, 
later Bergen, kwart Ella Sterken, een zesde Hendrika Sterken, 
E1801, E1473, dj 1917 verkoop; 5834 (Margaretha Sterken, 
vrouw van Ulke Janszoon Polman, E1473 pakhuis dj 1919 ver-
koop, E1801, huis, erf, dj 1919 verkoop.
26 Messchaert-Heering 2001,  p. 324.
27 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouw-
vergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2854, Enkhuizen, Wes-
terstraat 34, veranderen winkel annex woning, 19 maart 1937.

naar boven kwam een ‘closet met waterspoeling’, 
waarvoor in de tuin een septic tank werd aangelegd 
(afb. 6, 8). Nadien dreven de dochter van Nieman en 
haar man, Jan Frederik Sijnhorst er een kunsthandel 
en lijstenmakerij. Tevens verkochten ze er behang, 
verf en souvenirs. 

In 1969 verbouwden de broers Theodorus Jo-
hannes en Simon Duin de verf- en behangwinkel 
met werkplaats tot een bakkerij met winkel. De spie-
gelruiten beneden in de voorgevel maakten plaats 
voor de vroegere roedenverdeling in kleine ruitjes 
(afb. 9, 10). In de winkel lieten ze het stucplafond 
verwijderen en kwamen de laat zestiende-eeuwse 
balklaag weer in het zicht. Beneden plaatsten ze een 
onder tussen weer verdwenen binnenpui (afb. 10). 
De destijds aangebrachte tegelvloer ligt er nog steeds 
(afb. 17).28 Aanvankelijk huurden de gebroeders 
Duin het pand; in 1977 kochten zij het. Th.J. Duin 

28 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouw-
vergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2855, Enkhuizen, Wes-
terstraat 34, veranderen winkel en werkplaats, 31 juli 1969. 
Pandenarchief Westerstraat 34, Enkhuizen, Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed.

Afb. 29. Detail juk gezien naar de Westerstraat. 
Foto auteurs.
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Afb. 30. De achtergevel van 
het achterhuis. 
Foto auteurs.

Afb. 31. De begane grond 
van het achterhuis in 1996. 
Foto Klaas Koeman.

Afb. 32. Beschilderde balk in 
1996. Foto Klaas Koeman.
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vroeg in 1981 toestemming voor een lage aanbouw 
met plat dak tegen de achtergevel van de bakkerij. 
Deze kwam in de plaats van de vroegere stal, die 
ondertussen was verdwenen.29 In 1988 namen Erik 
Franciscus en Diana Lankreyer het pand en de bak-
kerij van hen over. De bakkerswinkel met bakkerij 
maakten in 1995 plaats voor de souvenirwinkel Den 
Vergulden Sleutel van Ariane Tuiten.30

Beschrijving
Voorgevel
De lijstgevel aan de voorzijde telt drie assen, met 
in de middelste een deur met bovenlicht (afb. 12). 
Het strakke metselwerk in staand verband vertoont 
heden tamelijk dikke voegen, die vermoedelijk oor-
spronkeljik veel fijner waren, zoals nog hier en daar 
te zien is opzij van de gevel. Onder de vensters be-
vindt zich een rollaag, boven de gevelopeningen een 
strekse boog. De voordeur is aanmerkelijk smal-
ler dan het venster erboven, maar de penanten aan 
weerszijden zijn juist smaller dan die op de verdie-
ping, waardoor de vensters aan weerszijden beneden 
veel breder zijn dan boven. Op de verdieping zijn 
de drie vensterassen even breed. Tot 1937 bezaten 
de onderste vensters een wat fijnere roedeverdeling 
dan die op de verdieping (afb. 5). In 1969 werd deze 
situatie weer hersteld (afb. 10). Bij de bouw van de 
nieuwe lijstgevel werd de geveltop vervangen door 
een dakvlak met pannen. De kroonlijst vertoont een 
eenvoudig profiel. De dakkapel is versierd met een 
fronton met bloklijst.

De laat zestiende-eeuwse zijgevels vertonen 
zeer zware zettingen (afb. 13, 14, 15). In de Sleutel-
steeg is de gevel zeer sterk uitgezakt en hangt deze 
naar binnen. In 1969 werden de zijgevels aan de bin-
nenzijde uitgevlakt door het aanbrengen van een 
nieuwe binnenmuur van moderne porisosteen (afb. 
10, dwarsdoorsnede). Peter Bakker vermoedde dat 

29 WFA, toegangsnr. 1853-BD Gemeente Enkhuizen, bouw-
vergunningen 1980-1995, inventarisnr. 148, Enkhuizen, bin-
nenstad, Westerstraat 34, vergroten van de bakkerij, 6 januari 
1981.
30 KAV, Enkhuizen, leggerartikelen 5058 (Leendert Nieman, 
smid en winkelier, later erven) E1473 pakhuis dj 1963 verkoop, 
Westerstraat 34 gaat over in E2977, huis en erf, dj 1938 ver-
bouw, dj 1963 verkoop; E2977: hulpkaart 354, opgemaakt juni 
1918; 9048 (Elisabeth Catharina Nieman, winkelierster, wed. 
Jan Frederik Sijnhorst) E2977 M huis en erf, dj 1978, verkoop, 
E1473, idem; 9785 (Gebroeders Duin, vennoten Theodorus 
Johannes Duin, bakker, Simon Duin, chef levensmiddelenbe-
drijf) E2977 dj 1971, gedeeltelijke vernieuwing, dj 1975, ont-
binding vennootschap; 10766 (Theodorus Johannes Duin, bak-
ker) dj 1989 verkoop; 14271 (VOF De Sleutel, vennoten Erik 
Franciscus Lankreyer en Diana Lankreyer).

de verzakking het gevolg was van het verwijderen 
van de muurstijlen, maar boven het latere interieur 
steken wel degelijk muurstijlen uit.

Vanuit het lagere achterhuis is een deel van de 
geveltop aan de achterzijde zichtbaar (afb, 16). Dit 
halfsteens muurwerk vertoont een strekkenverband.

Balklagen van het voorste pand
De houtconstuctie beneden bestaat uit zes eiken 
gebinten met muurstijlen, korbelen, sleutelstukken 
met rijk gesneden peerkralen en een dekbalk (afb. 
11, 17-19). Tussen de dekbalken liggen kinderbal-
ken.

De kreupele dekbalk van het vijfde gebint komt 
aan de kant van de Sleutelsteeg uit op een raveelbalk, 
die tussen het vierde en het zesde gebint loopt (afb. 
20, 21). Deze vormde onderdeel van een haard. De 
kreupele balk vertoont aan de kant van de raveelbalk 
een peerkraal. De raveelbalk heeft aan weerszijden 
van de kreupele balk twee peerkralen. De details van 
de peerkralen van de vroegere haard komen overeen 
met die van de gebinten. Onder de plek van de vroe-
gere haard zijn later vensters aangebracht, waarvan 
er een al van voor 1937 stamt (afb. 7) en de andere 
uit 1969.

De veel lagere verdieping telt eveneens zes ge-
binten met dezelfde vorm als die beneden, zij het dat 
de balken iets lichter zijn. De voorste drie dekbalken 
zitten iets hoger dan de achterste, waardoor dit ge-
deelte van de voorkamer hoger is (afb. 11). De kor-
belen zijn aan de voorzijde licht gebogen. De sleutel-
stukken boven hebben dezelfde snijwerk als beneden 
(afb. 22-25). De raveling van de haard bevindt zich 
boven die op de begane grond en is een lichtere uit-
voering van die beneden (afb. 26). De toepassing 
van eiken in combinatie met de peerkralen wijst op 
een bouwtijd in de zestiende eeuw.

Van de gebinten op de verdieping zijn de pas- 
of telmerken duidelijk zichtbaar. Ze zijn uitgestoken 
in het eiken. Aan de westzijde hebben de merken de 
vorm van een maansikkel, aan de oostzijde zijn rech-
te strepen toegepast. Van voor naar achteren ston-
den de balken in numerieke volgorde. Van de laatste 
twee gebinten waren de telmerken niet zichtbaar.

Kap
De kap telt zes eiken jukken, die elk bestaan uit twee 
krommers en korbelen en een dekbalk (afb. 27-29). 
Hierover liggen in de lengterichting van de kap ei-
ken wormen. Aan weerszijden van de jukken gaan 
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Afb. 34.  De balk met 
 spilgat in 1996. Foto Klaas 
Koeman.

Afb. 35. De vliering van het 
achterhuis. Foto auteurs.

Afb. 33.  Beschilderde 
balk in 1996. Foto Klaas 
Koeman.
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windschoren op, die uitkomen op de worm. De juk-
ken staan op een versnijding aan de binnenzijde van 
de steense muur. Achter de jukken staat een half-
steens borstwering, waarover een muurplaat ligt. 
Hierop staan de sporen van het dak, die ondersteund 
worden door de worm. De telmerken van de kap zijn 
recht aan de westzijde en gebogen aan de oostzijde. 
Anders dan op de verdieping staan de jukken op zol-
der niet in numerieke volgorde. Op de zolder liggen 
brede, grenen delen met afdeklatten op de stuikna-
den (afb. 27).

Het achterhuis
De achtergevel draagt een puntgevel in halfsteens-
verband in gele baksteen, afgezet met een rollaag 
(afb. 30). Deze gevel lijkt in de achttiende eeuw in de 
plaats te zijn gekomen van een oudere. Van de vroe-
gere grutterij in het achterhuis gaan alle bouwhisto-
rische sporen schuil achter moderne interieurafwer-
king, maar de bouwhistorische waarnemingen uit 
1996 wijzen er op dat het hier een pand betreft dat er 
al in de zeventiende eeuw gestaan moet hebben. In 
dat jaar was de balklaag boven de begane grond nog 
zichtbaar, die bestond uit zeven balken. De eerste, de 
derde, de vijfde en de zevende balk waren van eiken 
en droegen sporen van een vroegere beschildering, 
die uit de zeventiende eeuw leek te stammen (afb. 

31-33). De overige balken waren van grenen. De be-
schilderde balken duiden, zo vermoedden Bakker en 
Koeman, op de vroegere aanwezigheid van een re-
presentatief vertrek. In de vierde balk bevond zich, 
zoals eerder opgemerkt, het gat voor de spil van de 
tredmolen (afb. 34). De kap van dit bouwdeel bevat, 
voor zover dat viel waar te nemen, geen oude delen 
meer (afb. 35).

De paardenstal was in 1996 al verdwenen. Bij de 
sloop werd een hardstenen voerbaak voor paarden 
aangetroffen, die aan het Zuiderzeemuseum werd 
geschonken.31

Conclusie
Het pand bestaat uit een voorgevel uit het begin van 
de negentiende eeuw. Het voorste pand bevat boven 
elkaar nog twee bouwlagen met eiken jukken met 
gotische kenmerken uit de tweede helft van de zes-
tiende eeuw. De kap stamt uit dezelfde tijd.

Het achterhuis bevat nog een balklaag met  eiken 
balken uit de late zestiende of de vroeg zeventiende 
eeuw en jongere grenen balken. De oorspronkelijke 
kap lijkt geheel verdwenen. De achtergevel van het 
achterhuis zou uit 1740 kunnen dateren, toen in het 
achterhuis een tredmolen werd aangebracht.

31 Bakker en Koeman 1997, 23.
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