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Identificatie
Westerstraat 166, 1601 AP Enkhuizen
Rijksmonument 15218
Registeromschrijving: ´Pand met gepleisterde halsgevel onder zadeldak, XVIIIc.´

Afb. 1. De minuutkaart 
van Enkhuizen uit 1832, 
 sectie D. De rode pijl wijst op 
Westerstraat 166 (perceel 
181). Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

ò

Afb. 2. Sigarenmagazijn R.J. 
Broksma, 1929, Collectie 
Jan de Jong, Vereniging Oud 
Enkhuizen.

Situering
Het smalle en diepe pand staat aan de noordzijde 
van de straat, nabij de hoek met de Oude Gracht. 
Het perceel loopt door tot aan een korte, doodlopen-
de steeg, die uitkomt op de Oude Gracht. Het huidi-

ge pand staat weergegeven op de kadastrale minuut-
kaart uit 1832 (afb. 1). Het bestaat uit een begane 
grond en een kap. Volgens de minuutkaart stond er 
tegen de achtergevel bebouwing. Die maakte in 1956 
plaats voor de huidige keuken en berging (afb. 4).



2

Afb. 4. Monumentenopmeting uit 1944. Vereniging Oud 
Enkhuizen. 

Afb. 3. Plattegrond van de bestaande 
 situatie in 1955. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 5. Westerstraat 164 en 166 (rechts) in maart 1962. 
Foto G.J. Dukker, Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort.
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Geschiedenis
In 1832 woonde winkelierster Hendrica Bruin in het 
huis. Vanaf 1833 was het van Clara Abrahams Co-
hen, weduwe van Jacob Benedictus en vanaf 1839 
van de koopman David Mozes Melle, die het huis op 
13 juni 1842 verkocht aan de katholieke turfverko-
per Jacobus Verberne (1798-1853), tevens eigenaar 
van het grote pand op de hoek met de Oude Gracht. 
Na diens overlijden ging het bezit over op zijn wedu-
we Christina Kudel (geboren 1788). Na een boedel-
scheiding in 1869 ging het pand over naar de min-
derjarige dochter Christina Verberne. Zij verkocht 
het huis in 1881 aan scheepstimmerman Bauke Jans-
zoon Swier, die er bleef wonen tot in 1910, toen hij 
het overdeed aan Johannes Almekinders, controleur 
buiten dienst van de stoombootveerdienst Enkhui-
zen-Stavoren.1

Sigarenmagazijn Broksma
In 1920 kwam het huis in bezit van de handelsrei-
ziger Dirk Janning uit Roermond, die het pand een 
jaar later inbracht in de Naamlooze Vennootschap 
tot verkoop van tabak, sigaren, sigaretten en aanver-
wante artikelen in den ruimsten zin, een bedrijf dat 
later van Roermond verhuisde naar Venlo. Dit be-
drijf startte in het huis een winkel met rookwaren. 
De winkel werd gedreven door de kantoorbediende 
Rintje Jan Broksma (geboren 1892), die het winkel-
pand overnam in 1935.2 In de VVV-gids van 1932 
prees Broksma zijn winkel aan: ‘het adres voor ta-
bak, sigaren en cigaretten is bij R.J. Broksma, Wes-
terstraat 1-181. Ook in luxe verpakking ’n mooie 
sortering.’ Waarschijnlijk kreeg het pand omstreeks 
1920 de omlijsting van het venster beneden met de 

1 Kadaster Archief Viewer (KAV), Enkhuizen, leggerartikel 
146 (Hendrica Bruin, koopvrouw) Nieuwstraat, D181, huis, 
erf, verkoop 31 augustus 1833; 1189 (Clara Abrahams Cohen, 
wed. Jacob Benedictus) verkoop 2 sept 1839; 1481 (David Mo-
zes Melle, koopman) verkoop 13 juni 1842; 1187 (Jacobus Ver-
berne, turfverkooper) scheiding 1869; 2886 (Christina Kules, 
zonder beroep, wed. Jacobus Verberne) scheiding 1870; 2949 
(Christina Verberne, minderjarige) dj 1882, verkoop; 3712 
(Bauke Janszoon Swier, scheepstimmerman) dj 1911, verkoop; 
5399 (Johannes Almekinders, controleur b/d stoomboot veer-
dienst Enkhuizen-Stavoren) dj 1921 verkoop.
2 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 6226 (Dirk Janning, reiziger, 
Roermond) dJ 1922, inbreng vennootschap; 6329 (Naamlooze 
Vennootschap tot verkoop van tabak, sigaren, sigaretten en 
aanverwante artikelen in den ruimsten zin, voorheen D. Jan-
ning en Co, Roermond [doorgehaald] Venlo) dj 1936 verkoop; 
7445 (Rintje Jan Broksma, kantoorbediende, wed. Henderika 
Bain) dj 1938 bijbouw, M, dj 1973 verkoop; 10218 (Carel Au-
gust Hanff, herenkapper Igvg Julia Maria Anna Klooster) dj 
1975 verkoop; 10610 (familie Stam). In 1995 gaat D181 over 
in D3512.

aanduiding ‘sigarenmagazijn’, waardoor het pand 
het voorkomen van een winkel kreeg (afb. 2). Deze 
situatie bestond nog in 1944 (afb. 3), maar in 1956 
was de winkel verdwenen (afb. 4) en in 1962 ook de 
omlijsting om de etalage voor (afb. 5). De omlijsting 
was aangebracht over de negentiende-eeuwse laag 
portlandcement met ingesneden blokmotieven, die 
tot op heden wel gehandhaafd bleef. Uit omstreeks 
1920 dateerde vermoedelijk ook de rijk uitgevoerde 
voordeur, die nog zichtbaar is op een foto uit 1962, 
maar nadien verdween (afb. 6).

Broksma woonde zelf in het pand met zijn 
vrouw Hendrika Bais en zijn moeder Siebrig Wiers-
ma. In 1937 liet hij de oude keuken en berging achter 
het huis afbreken en daarvoor in de plaats een nieu-
we keuken bouwen. Op de tekening van de gewij-
zigde situatie staat in de nieuwe berging een gemak 
getekend.3 Dit maakte in 1956 plaats voor een ‘closet 
met waterspoeling’. Het huis had volgens de platte-
grond van de bestaande situatie aan de voorzijde een 
gang en een kamer en achterin het huis bevond zich 
een kamer met in het verlengde van de gang een vas-
te trap naar de zolder en twee vaste kasten.4 Het huis 
kreeg in 1972 weer een nieuwe eigenaar.

Beschrijving
De bakstenen klokgevel aan de straat vertoont langs 
de toplijnen een geprofileerde, naar buiten stekende 
lijst en gaat via een korte horizontaal over in een ge-
drukte toog met bovenin een kleine rocaille (afb. 3, 
6). Vermoedelijk kwam deze gevel tussen 1740 en 
1770 tot stand. Het venster met roeden beneden en 
de deur met bovenlicht en het kleinere zoldervenster, 
met fijne roeden, kregen eerst recent hun huidige 
vorm. Het rondvenster in de top heeft een omlijsting 
met vier wigvormige blokken, waarin een grafisch 
ornament in basreliëf is aangebracht. Vermoedelijk 
betreft het kunststeen. Vergelijkbaar is de kunststeen 
in de gevel van de vroegere kolfbaan, Kaasmarkt 9, 
die in 1877 tot stand kwam.5 De omlijsting van het 
rondvenster van nummer 166 zal ongeveer in dezelf-
de tijd aan de gevel zijn toegevoegd. In die jaren zal 

3 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1325_BD Ge-
meente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventa-
risnr. 2951, Enkhuizen, Westerstraat 166, bouw keuken en ber-
ging, 20 april 1937.
4 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwver-
gunningen 1905-1979, inventarisnr. 2951, Enkhuizen, Wester-
straat 166, veranderen woning, 13 januari 1956.
5 Gerrit Vermeer en Klaas Koeman, Bouwhistorische beschrij-
ving Kaasmarkt 9, Enkhuizen, Oud Enkhuizen: Enkhuizen 
2017.
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Afb. 7. Achtergevel. Foto auteurs. 

Afb. 6 (linksboven). Voorgevel. Foto auteurs. 

Afb. 8. De zolder. Foto auteurs. 
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de gevel ook de pleisterlaag hebben gekregen met de 
blokmotieven. 

De halfsteens achtergevel vertoont uitsluitend 
strekken. De gele baksteen met een oranje blos kan 
achttiende-eeuws zijn, maar ook ouder (afb. 7). In 
de top ontbreken beitels (driehoekige metselvelden): 
de horizontale metsellagen lopen door tot aan de 
toplijn. De pannen liggen over het muurwerk, zodat 
deze de afgeslagen bakstenen beschermen tegen in-
wateren. Het valt niet uit te sluiten dat het pand voor 
1832 ooit dieper was en dat de huidige achtergevel 
ooit als tussenmuur fungeerde.

De betonnen latei boven de achterdeur met 
bovenlicht bevat net als de omlijsting van het rond-
boogvenster aan de voorzijde grafische motieven uit 
de negentiende eeuw. Rondvenster en latei kwamen 
vermoedelijk tegelijkertijd tot stand.

Beneden onttrekt de huidige interieurafwer-
king de mogelijk nog aanwezige bouwsporen aan 
het zicht. Op de zolder staan een aantal grenen juk-

ken gedeeltelijk in het zicht. Ze staan op een muur-
plaat langs de onderkant van een lage borstwering 
en bestaan uit een schuine stijlen, korbelen en een 
dekbalk. De sporen of sparren die op de borstwering 
staan, gaan geheel schuil achter afwerking.

Conclusie
Het pand beschikt over een achttiende-eeuwse klok-
gevel met een rocaille op de bekronende toog. In de 
jaren zeventig of tachtig van de negentiende eeuw 
onderging de gevel een wijziging en kwam de port-
landpleisterlaag met blokmotieven, de omlijsting 
van het rondboogvenster in de voorgevel en de la-
tei achter tot stand. De achtergevel betreft mogelijk 
een vroegere tussenmuur, waarover het pannendak 
zich voortzette. De kap lijkt uit dezelfde tijd als de 
voorgevel te stammen. Van ongeveer 1920 tot 1956 
was er tegen de voorgevel een classicistische omlijs-
ting aangebracht, waardoor het venster beneden zich 
voordeed als een etalage. 
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