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Identificatie
Westerstraat 263, 1601 AJ Enkhuizen
Rijksmonument 15167
Registeromschrijving: ‘Hoekpand met topgevel met treden ter halverhoogte. Vensters met roeden XVIII-XIXA.’

Afb. 1 (links). De minuutkaart uit 1832. De rode pijl 
geeft de voorgevel aan de Westerstraat aan. Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2 (rechtsboven). Hulpkaart 111 van het kadaster, 
opgemaakt in augustus 1875 na de splitsing in twee wo-
ningen en de bijbouw. Kadaster Archief Viewer. 

ò

Situering
In 1832 stond er in het westelijke gedeelte van de 
Westerstraat een aantal eenvoudige huisjes en pak-
huisjes, afgewisseld met een boomgaard en erven 
(afb. 1). De Burgwal was grotendeels onbebouwd en 
bood plaats aan een erf van de stad. Westerstraat 263 
staat reeds aangegeven op de kadastrale minuutkaart 
uit 1832 op de hoek van de Westerstraat en de Burg-
wal. Op het achtererf van dit huisje verrees in 1875 
een bijbouw in de vorm van een dwarspand met de 
topgevel aan de Burgwal.

Geschiedenis
Het register van rijksmonumenten dateert het hoek-
huis in de achttiende of de eerste helft van de negen-
tiende eeuw. Het huisje heeft aan de Westeratraat 
een tuitgevel met een tussentrapje halverwege en 
beitels langs de schuine gedeelten. Van dergelijke ge-
vels resteren in Enk huizen nog meerdere voorbeel-
den uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Dit 
huisje bestond echter al in 1832, zodat het vermoe-
delijk nog uit de achttiende eeuw stamt. In 1832 was 
het huis in bezit van de oudkatholieke houtkoper 
Simon Karsten (geboren 1796).1 Bij het huis hoorde 

1 Westfries Archief, Hoorn, toegangsnr. 1701-08, Bevol-
kingsregisters van de gemeente Enkhuizen, inventarisnr. 6, 
Bevolkingsregister Enkhuizen, 1850-1861, scannr.  1701-

ook de wallekant aan de burgwal (D674). Karsten 
bezat tientallen panden voor de verhuur. Zijn erf-
genamen verkochten het huis in 1868 aan de tim-
merman Petrus Christianus Kok. In 1875 liet hij het 
pand splitsen in twee woningen. De voorste woning 
aan de Westerstraat kreeg een eigen kadastraal num-
mer (D1124). Achter de achterste woning (D1125) 
liet hij een pandje met de voorgevel aan de Burg-
wal verrijzen, dat hij bij de achterste woning trok 
(afb. 2). De twee woningen die zo ontstonden, ble-
ven tot op heden in één hand. Het nieuwe pandje te-
gen de achtergevel van het oudere huis beschikt over 
een betrekkelijk ruime pakzolder met in de gevel-
top aan de voorzijde een deuropening. In dergelijke 
huisjes woonden in het grotendeels agrarische En-
khuizen vaak landarbeiders die over een eigen tuin 
beschikten. In 1903 verkocht Kok de beide wonin-
gen aan de ‘bouwer’ Dirk Tool. Later ging het over 
aan diens zoon Cornelis Dirkszoon Tool, eveneens 
landbouwer. Daarna ging de band van het huis met 
het agrarische leven verloren.2

08_6_00157.
2 Kadaster Archief Viewer, Enkhuizen, leggerartikel 408 (Si-
mon Karsten, koopman), D15, huis en erf,  verkoop 1869; 
2879 (Petrus Christianus Kok, timmerman) huis, erf, 1870; 
2927 (Petrus Christianus Kok, timmerman) D15, huis en erf, 
dj 1876, splitsing, gaat over in D1124, huis, D1125, huis en erf, 
dj 1904, verkoop; D1124, D1125, hulpkaart 111, opgemaakt au-

ò
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Afb. 3. Gevelopmeting uit 1944. Collectie Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 4. Westerstraat 263. Foto G.J. Dukker uit 1962, 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 5. Westerstraat 263 met achter het achttiende-
eeuwse pand de bijbouw uit 1875. Foto G.J. Dukker uit 
1962, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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Beschrijving
Gevels
Het pand aan de Westerstraat bestaat uit een begane 
grond en een zolder, met de geveltop aan de Wes-
terstraat. De zijgevel staat aan de Burgwal, een straat 
langs een gelijknamige gracht. De achtergevel van 
dit pand gaat schuil achter de bijbouw uit 1875.

De voorgevel aan de Westerstraat had in 1962 
op de begane grond twee vensters met een grove 
roedeverdeling en links een deur (afb. 3, 4, 5). In de 
geveltop bevindt zich een venster met een wat fijnere 
roedeverdeling. Dat is wat breder dan die beneden 
en zit niet recht boven het middenvenster, maar 
iets rechts daarvan. De vensters beneden zitten niet 
symmetrisch in de gevel. dat in de top wel. In de ja-
ren zestig, bij de vereniging van de twee woningen, 
maakte de voordeur met bovenlicht plaats voor een 
venster (afb. 6).

De voorgevel bestaat beneden tot aan de bo-

gustus 1875; leggerartikel 4836 (Dirk Tool, bouwer, later Maria 
Slok, weduwe Dirk Tool en cs), D1124, D1125; 6696 (Cornelis 
Dirkszn Tool, bouwer) D1124, huis, D1125, huis, erf, dj 1937 
veiling; 7531 (Evert Gerritszn de Vries, arbeider, vertegenwoor-
diger; Elisabeth Jacoba Frederika de Vries, employé Hissink & 
Co) dj 1964, ged vern. dj 1961 ged vern, 1982, verkoop; 12774 
(Anke Jantine Walma, groepsleidster; Elizabeth Jacobina van 
Sluijs, groepsleidster) D1124, M, D1125, gedeelte huis, erf, ge-
deelte huis, erf, 1986 verkoop; 13594 (Mirjam Isabelle Romeijn, 
tuinbouwkundige).

venzijde van de vensters uit steens metselwerk, deels 
in staand, deels in kruisverband. Boven de vensters 
strekt zich een rollaag uit. Daarboven is het muur-
werk halfsteens met uitsluitend strekken. De gevel-
top heeft aan weerszijden schoudertjes met een ge-
metselde afdekking. De tussentrap en de brede tuit 
vertonen een soortgelijke bekroning. In de schuine 
delen van de geveltop zijn telkens drie beitels gemet-
seld. De onderste drie zijn wat groter dan die boven-
in de top.

Het oorspronkelijke metselwerk lijkt te zijn op-
getrokken uit hergebruikte baksteen afkomstig uit 
de eerste helft van de zeventiende eeuw, waarin ge-
durende de late achttiende eeuw en de eerste helft 
van de negentiende eeuw in Enkhuizen veel handel 
was. Door de krimp van de stad werden er in die tijd 
veel oude panden gesloopt.

De zijgevel vertoonde in 1962 aan de achter-
zijde een venster met roeden. Kort daarop vond een 
vernieuwing van deze gevel plaats in een andere 
baksteen.Er kwam aan de voorzijde een groot kozijn 
zonder roeden en de roeden verdwenen in het kozijn 
aan de achterzijde (afb. 5, 6, 8).

Voor- en achterhuis beneden
Het pand bestond sinds 1875 uit een woning aan de 
Westerstraat en een woning aan de Burgwal, waar 

Afb. 6. De voorgevel. Foto auteur. Afb. 7. De hoek latere zijgevel en voorgevel. Foto auteur.
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Afb. 8. De zijgevel aan de 
Burgwal.Foto auteur.

Afb. 9. De vroegere woning 
aan de Westerstraat, gezien 
naar de bedstedewand. 
Foto auteur.

Afb. 10. De achterste wo-
ning aan de Burgwal, gezien 
naar de bedstedewand. Foto 
auteur.
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ook de bijbouw uit 1875 deel van uitmaakt. De twee 
woningen zijn halverwege het pand aan de Wester-
straat van elkaar gescheiden door een tussenmuur, 
waarvan de rookkanalen aan weerszijden van deze 
tussenmuur uitkomen in een schoorsteen, die boven 
het dak uitsteekt.

De balklaag boven de begane grond loopt van 
zijgevel tot zijgevel. Het voorste huis (D1124) telt 
vier vakken tussen grenen trekbalken. Aan de west-
zijde staat een bedstedewand met een deur en een 
opening met luiken van de bedstee (afb. 9). De 
bedstedewand correspondeert met een stuk blind 
muurwerk aan de westzijde (rechts) van de voorge-
vel, waardoor de vensters asymmetrisch staan. Te-
gen de tussenmuur staat een schoorsteenmantel met 
een eenvoudige houten schouw. De opening in de 
tussenmuur moet zijn aangebracht bij de vereniging 

van de twee woningen.
De achterste woning telt net als de voorste vier 

balkvakken (afb. 10, 11). Een van de grenen bal-
ken is verzwaard met een eiken balk (afb. 12). Van 
de bedstedewand is hier alleen de deur in gebruik. 
De schoorsteenmantel en houten schouw staan rug-
aan-rug met die van het voorste huis.

De splitsing van het achttiende-eeuwse pand 
vond plaats in 1875, zodat ook de bedstedenwanden, 
de schoorsteen en de houten schouwen uit die tijd 
moeten dateren. Met deze indeling corresponteert 
ook de venster indeling in het onderste gedeelte van 
de voorgevel aan de Westerstraat: achter het blinde 
gedeelte rechts gaan de kasten en bedsteden schuil. 
De grove roedeverdeling kwam beneden naar alle 
waarchijnlijkheid in 1875 tot stand. De fijnere roe-
denverdeling van het venster in de geveltop stamt 

Afb. 11. Balk in achterste 
woning, verzwaard met eiken. 
Foto auteur.

Afb. 12. Zolder boven de 
voorste woning, gezien naar 
het rookkanaal. Foto auteur.
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Afb. 15. De zijgevel van de 
bijbouw uit 1875. 
Foto auteur.

Afb. 14. Het rookkanaal in de achterste woning. 
Foto auteur.

Afb. 16. Anker met smidstekens in de zijgevel van de bij-
bouw uit 1875. Foto auteur.
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daarentegen waarschijnlijk nog uit de achttiende 
eeuw.

De kap
Moderne interieurafwerking onttrekt de houten kap, 
die uit rondhout is samengesteld, grotendeels aan 
het oog (afb. 13, 14). Slechts de dekbalken, korbelen 
en een wormbalk zijn zichtbaar. De schuine stijlen 
en de sporen bevinden zich achter de beplating. De 
rug-aan-rug rookkanalen van het voor- en het ach-
terhuis bevatten elk een houten deur voor het roken 
van vlees of vis. Op de kap liggen Hollandse pannen.

De bijbouw uit 1875
Gevels
In 1875 splitste de eigenaar van het achttiende-eeuw-
se hoekhuis aan de Westerstraat, de timmerman Pe-
trus Christianus Kok, het huis in twee woningen en 
bouwde hij tegen de achtergevel een dwarspand, dat 
hij bij de achterste woning trok (afb. 5, 8, 15). Het 
pandje is opgetrokken uit baksteen in halfsteens 
verband. Het bestaat uit een begane grond en een 
zolder onder een asymmetrische kap. De zolder ver-
toont aan de kant van het achttiende-eeuwse pand 
muurwerk en aan de andere zijde een steil pannen-
dak. Daarboven strekt zich een zadeldak uit met een 
tamelijk flauwe helling. De voorgevel bevat beneden 
een voordeur en links een venster. De zolder doet 
zich aan de voorzijde voor als een verdieping. Deze 
bevat een deuropening, waarin tegenwoordig een 
schot en een venster zitten. Het bovenste gedeelte 

van de zolder bevindt zich achter een eenvoudige 
tuitgevel met een flauwe helling.

De zijgevel aan het achtererf bevat een deur. De 
goot onder het onderste dakvlak van de mansarde 
aan deze zijde steunt op gemetselde gootklossen. Het 
muuranker in de gevel bevat smidsmerken (afb. 16).
Op de zolder staan twee jukken. Aan de zijde van 
de zijmuur vertonen deze een rechte stijl (afb. 17). 
Aan de kant van de mansarde staan schuine stijlen 
(afb. 18).

Conclusie
Het pand Westerstraat 263 uit de late achttiende 
eeuw werd in 1875 in tweeën gedeeld. De topgevel 
aan de Westerstraat kreeg beneden een andere inde-
ling, maar behield verder zijn oorspronkelijke karak-
ter met origineel metselwerk. Een bakstenen tuit-
gevel met tussentrapje komen in Enkhuizen vaker 
voor. De zijgevel aan de Burgwal moet in de jaren 
zestig opnieuw zijn opgetrokken. Binnen resteren 
uit de achttiende eeuw nog de balklaag en de kap. 
Bijzondere onderdelen van het in terieur uit 1875 
betreffen de houten bedstedewanden, de houten 
schouwen en de houten deuren in de rookkanalen 
van de twee afzonderlijke woningen. De aanbouw 
van de achterste woning kwam in 1875 tot stand. 
Deze heeft een hoge zolder met een deuropening, 
zoals vaker voorkwam bij woningen van eigenaren 
of huurders van een stukje land. De twee woningen, 
altijd in een hand gebleven en heden samengevoegd, 
vormen een voor Enkhuizen karakteristiek geheel.

Afb. 17 (boven). Gebint met rechte stijl, korbeel en dekbalk 
aan de noordzijde van de zolder van de bijbouw. 
Foto auteur.

Afb. 18 (rechts). Gebint met schuine stijl aan de zuidzijde 
op de zolder van de bijbouw. Foto auteur.
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