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Bouwhistorische beschrijving
Westerstraat 59-61,
Torenstraat 30, Enkhuizen
Gerrit Vermeer, Klaas Koeman
Vereniging Oud Enkhuizen, februari 2020
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ò

Afb. 1. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832. De
bovenste rode pijl geeft de locatie aan van het huidige Westerstraat 59-61, de onderste Torenstraat 30.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

ò
Identificatie

Westerstraat 59, 1601 AC Enkhuizen
Rijksmonument 151132
Registeromschrijving: ‘Pand onder oude kap, tentdak met kleine zakgoot in de nok’.
Westerstraat 61, 1601 AC Enkhuizen
Rijksmonument 15133
Registeromschrijving: ‘Pand onder dwars zadeldak’.
Torenstraat 30, 1601 HH, Enkhuizen
Op de begane grond eiken balklaag met spreidsel uit late zestiende of vroege zeventiende eeuw.
Situering
Westerstraat 59-61 betreft twee woonhuizen onder
één schilddak aan een van de oudste straten van
Enkhuizen, de Westerstraat, die zich buiten de vroegere stad als het Westeinde voortzet door de Streek,
richting Hoorn. Het huis stond links van de in 1549
gestichte Latijnse School (Westerstraat 63). Dat pand
werd in 1821 afgebroken, waarna het perceel nog
lange tijd dienst deed als weiland bij Westerstraat 65.
Delen houtskelet Westerstraat 59 en 61
In de verponding van 1630 staan op de plek van de

huidige Westerstraat 59 en 61 twee panden vermeld
met als eigenaren Simon Ourgersz (het linker) en
Evert Wiggers.1 Van deze panden, die over houten
gevels beschikten, resteren in beide winkelpanden
mogelijk nog delen van de oude balklaag boven de
begane grond. In nummer 59 liggen boven de eerste twee balken delen van verschillende breedte. De
1 Suus Messchaert-Heering, Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp: Geschiedenis van de ‘Doorne Croone’, ‘t Soute
Eylandt’ en andere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen, Enkhuizen 2001, 68-70. De bewonersgeschiedenis is hieraan grotendeels ontleend.
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Afb. 2. Het interieur van Westerstraat 59, gezien
naar het oosten. Foto auteurs.
Afb. 3 (onder). De balklaag beneden van nummer
59, gezien naar de Westerstraat. Foto auteurs.
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Afb. 4. De balklaag van nummer 59 gezien naar achteren. Foto auteurs.

tweede balk is iets zwaarder dan de eerste (afb. 2).
Wat verder de winkel in vertonen de balken een nog
veel nadrukkelijker afwisseling in dikte. Van de zware balken moet bij een van de recentere verbouwingen de onderzijde van de balken zijn afgestoken (afb.
3, 4). Van sommige balken zijn recentelijk ook stukken weggezaagd. Mogelijk betrof het hier een afwisseling van lichtere trekbalken en zware dekbalken
van gebinten met muurstijlen, zoals in Enkhuizen
in de eerste helft van de zeventiende eeuw vaker
voorkwam. Van de balklaag van nummer 61 bleven slechts enkele oorspronkelijke balken bewaard
(afb. 5). De balk die nog zichtbaar in muurwerk uit
het einde van de zestiende, begin van de zeventiende
eeuw steekt, vertoont aan de westzijde een pengat
voor het verdwenen korbeel en vermoedelijk ook
ooit aanwezige sleutelstuk, die het gebint extra stabiliteit verleenden (afb. 6, 7). Door het pengat steken
nog de houten toognagels waarmee de verbinding
was gefixeerd (afb. 8). Onder de balk tekent zich in
het muurwerk nog een dichtgezette sleuf af, vermoedelijk halfsteens diep, waarin de muurstijl stond. Zo
werd het schranken van het huis in de lengterichting
belet.
Op de verdieping zijn alle bouwsporen weggewerkt achter latere afwerking (afb. 11, 12). Op de
zolder zijn in nummer 59 enkele balken zichtbaar
die door de afwerking naar buiten steken (afb. 13).
Westerstraat 59-61:
twee woningen onder één dak sinds 1702
In 1702 of kort daarna ondergingen de twee panden
een ingrijpende verbouwing. Het stadsbestuur gaf

de toenmalige eigenaars, Jan Cornelisz en Maarten
Cornelisz Sappen vrijstelling tot het betalen van de
verponding voor twee jaar ‘mits dat de selve volgens
sijn overgegeven model het voors huijs met een steenen gevel sal moeten voorsien en het verders sodanige op te timmeren, als bij het selve model is ter nedergestelt’.2 De houten gevel waarover het pand nog
beschikte, beschouwde het stadsbestuur als onwenselijk wegens brandgevaar. Vermoedelijk hadden de
gebroeders Sappen zelf het model voor de verbouwing laten vervaardigen. De twee nieuwe huizen
hadden een gezamenlijke kap. Bij deze ingrijpende
verbouwing kwam de huidige voorgevel tot stand.
Beneden had deze in het midden twee smalle deuren
met een bovenlicht en meer naar buiten had elk huis
beneden een venster (afb. 14, 15; zie de bestaande
toestand). Op de verdieping hebben beide woningen nog steeds elk twee nagenoeg vierkante vensters.
Het muurwerk van nummer 61 vertoont een kruisverband. Nummer 59 is, in de tijd dat de woningen
een verschillende eigenaar hadden, aangestreken en
wit gesausd. Een klassieke lijst sluit de gevel aan de
bovenzijde af. De kap bestond uit een symmetrisch
schilddak. Van nummer 59 heeft het dakschild opzij
nog zijn oorspronkelijke vorm, dat van nummer 61
kreeg bij een gedeeltelijke vernieuwing van de kap
in 1925 een steilere helling, waardoor de symmetrie
werd doorbroken (afb. 18).
Gedurende de achttiende eeuw was steeds spra2 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 1353-1815 (1872), inventarisnr. 298, Memoriaal van burgemeesters en regeerders der stad Enkhuizen,
2 januari 1702 tot 31 december 1714, scannr. 0120_298_0002.
jpg.
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Afb. 5. De balklaag van
nummer 61, gezien naar de
Westerstraat. Foto auteurs.

Afb. 6 Mogelijk zeventiendeeeuws muurwerk in nummer
61. Foto auteurs.

Afb. 7. Dekbalk van een vroeger gebint met pengat voor
het korbeel en het sleutelstuk. Foto auteurs.
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Afb. 8 (boven). In het pengat zijn de toognagels zichtbaar.
Foto auteurs.

ke van twee woningen onder een kap. Op 28 december 1749 droeg eigenaar Klaas Gietermaker ‘een huys
en erve, bestaande uit twee woninge onder een dak’
over aan Simon Uiterwijk.3 Op 13 mei 1800 verkocht
Jacobje Uiterwijk, de weduwe van Klaas van de Velden, haar huis en erf, dat ‘aan tweeën kan worden
bewoond’ aan Hugo Adriaan van Bleiswijk (17401821), die optrad namens zijn zoon Pieter Adriaan
van Bleiswijk.4 De familie van Bleiswijk behoorde
tot de belangrijke regentengeslachten in Enkhuizen.
In 1827 kregen de woningen een verschillende eigenaar. Het linker werd eigendom van schippersknecht
Jan Huizen of Huizing, het rechter van kleermaker
Anske van Brummen, die het al vanaf 1824 huurde.
Zij staan ook als eigenaars vermeld in de aanwijzende tabel bij het kadastrale minuutplan uit 1832. Op
de minuut beschikken beide panden aan de achter3 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer archieven, 1357-1858, inventarisnr. 4969, Transporten en hypotheken, 1747-1750, 28 december 1749, scannr.
0003_4969_00120.
4 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer archieven, 1357-1858, inventarisnr. 4980, Transporten en hypotheken 1797-1800, 13 mei 1800, scannr. 0003_4980_00200.jpg.

Afb. 9. Foto van de voorgevel.
Foto auteurs.

zijde over een uitbouw, waarin zich vermoedelijk de
keuken bevond (afb 1).
Westerstraat 59: winkel sinds 1917
In 1847 erfde de vrouw van Jan Huizing, Elbreg van
Brummen het linker huis. Vervolgens kwam het huis
in bezit van Jan Koolhaas, onderwijzer in Joure, die
het verkocht in 1917.5 Ín dat jaar vroeg de nieuwe eigenaar, de koopman Douwe Gerrit de Boer, vergunning aan voor de bouw van een winkelpui en de inrichting van een winkel met kasten en een toonbank
naar plannen van timmerman en aannemer R. Kramer Rz (afb. 14, 18).6 In 1925 liet De Boer de woning
aanpassen.7
5 Kadaster Archief Viewer (KAV), Enkhuizen, leggerartikelen 378 (Jan Huizen, schippersknegt), successie dj 1848; 2847
(Elbreg van Brummen, wed Jan Huizing en erven); 4683 (Jan
Koolhaas, onderwijzer, Joure), dj 1918, verkoop; 5895 (Douwe
Gerrit de Boer, koopman), dj 1918, bijbouw, vereniging.
6 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 1542, Enkhuizen, Westerstraat 61 [moet zijn 59]; maken nieuwe winkelpui, 28 februari
1917.
7 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2203, Enkhuizen, Westerstraat 59; gedeeltelijk vernieuwen woning, 9 april 1925.
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Afb. 10. De steeg aan de kant van nummer 93. Tegen de
buitenmuur staat nog een brok van een andere zijmuur,
mogelijk van het in 1821 gesloopte buurpand.
Foto auteurs.

Afb. 11. Venster op de verdieping van nummer 61.

Afb. 12. De voorkamer op de
verdieping van nummer 61.
Foto auteurs.
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Afb. 13. De zolder van nummer 59. Foto auteurs.

De volgende eigenaar, Marcus Leendert Snijders, koopman in manufacturen, dreef in het huis
een eveneens winkel. Na een boedelscheiding in
1928 ging het huis over aan de borstelfabrikant en
koopman Daniel Akker, wiens erven het huis in
1931 verkochten aan Cornelia Tool, de weduwe van
Roelof Bruinsma. Zij verkocht het huis in 1949 aan
de NV Chocolaterie Lido uit Nijkerk, die er een winkel in chocola opende.8 Daartoe werd de winkel in
dat jaar vergroot ten kostte van de woonruimte beneden.9 Het elegante kozijn uit 1917 maakte plaats
voor een strakke spiegelruit (afb. 19). In 1966 werd
het winkelpand eigendom van de drukkerij Over de
Linden, die de winkel liet verbouwen in 1973.10 De
nog resterende delen van de onderpui gingen bij latere verbouwingen verloren.
8 KAV, Enkhuizen, F143, leggerartikelen 4465 (Marcus Leendert Snijders, koopman in manufacturen), dj 1929, scheiding;
6810 (Daniel Akker, borstelfabrikant, koopman, erven), dj
1932, verkoop; 7228 (Cornelia Tool, wed. Roelof Bruinsma,
zb), dj 1950, verkoop; 8139 (NV Chocolaterie Lido, Nijkerk
van Johannes Bernardus van Galen, magazijnbediende, Enkhuizen, geb. 3-3-1914), dj 1950 verbouw, dj 1962, gaat over
in F3053, dj 1967, verkoop; F3053: hulpkaart 437, opgemaakt
dienstjaar 1962.
9 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2204, Enkhuizen, Westerstraat 59; vergroten winkel, 19 april 1949.
10 KAV, Enkhuizen, 9368 (Wijbrand Graaf, winkelier, Venhuizen), huis, winkel, erf, F3053, dj 1968 verkoo; 9482 (Handelsvennootschap onder firma W. Over de Linden, vennoten
Willem Pieter de Jong en Petrus Koolen, boekbinders, dj 1968,
inbreng vennootschap; 9536 (NV Drukkerij Over de Linden),
dj 1979, verkoop; 11355 (Ontwikkelingsmaatschappij Centerbouw BV). WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen,
bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2205, Enkhuizen,
Westerstraat 59; veranderen pand, 30 januari 1973.

Westerstraat 61: winkel sinds 1925
Kleermaker Anske Brummel, al vanaf 1824 in het
huis gevestigd en weduwnaar van Grietje Heiman,
had nog een gemeenschappelijk erf met buurman
Jan Huizing. In november 1858 erfde Dirk Schild
het huis.11 In 1925 liet de volgende eigenaar, steenhouwer Sippe Zeldenthuis, het huis door aannemer
Jan Boon voorzien van een winkelpui in Art Deco
(afb. 15).12 In het voorste gedeelte van het huis maakte de voorkamer, een gang links en trapkast met een
laddertrap naar de zolder rechts, plaats voor een
winkelruimte. Achter de winkel kwam een vaste trap
naar boven. De kastenwand in de kamer, een vroegere binnenhaard zonder direct binnenvallend daglicht, verdween. De bedsteden in de aanbouw met
de keuken achter bleven gehandhaafd. Op de zolder
verdwenen de twee bedsteden en kwamen daarvoor
in de plaats een indeling met twee slaapkamers. Bij
de gedeeltelijke vernieuwing van de kap kreeg het
dakschild opzij een steilere dakhelling, waardoor de
kap sindsdien asymmetrische is.
In 1959 liet Zeldenthuis door aannemer J. van
Marle de wanden tussen de winkel en de woonkamer en tussen de woonkamer en de achterkamer en
de keuken uitbreken om er een kapsalon in te vesti11 KAV, Enkhuizen, F142, leggerartikelen 154 (Anske Brummel, kleermaker), vereen. Art. 1845; 973 (Anske van Brummen, kleermaker); 3047 (Dirk Schild); 6102 (Sippe Zeldenthuis, steenhouwer), vanaf 1959 F3052, winkel, kapsalon.
12 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 1543, Enkhuizen, Westerstraat 61; veranderen woning tot winkel annex woning, 9
april 1925.
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Afb. 14 (boven). Plan nieuwe onderpui en winkel voor
Westerstraat 59 in 1917 met rechts de bestaande toestand. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 15 (onder). Bestaande toestand en uitgevoerd plan
voor Westerstraat 61 uit 1925. Rechts de bestaande toestand. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 16. Links de bestaande toestand van de begane
grond van nummer 61 en rechts de vergunde situatie in
1925. Westfries Archief, Hoorn.

gen. De wanden kregen een bekleding van geschilderd hardboard. Een plafond van stuc op steengaas
moest de ruimte en eigentijds aanzien verlenen.13
In 1960 gaf Zeldenthuis opdracht de kapsalon te
vergroten met een aanbouw aan de achterzijde van
het pand, waarin ook een keuken kwam.14 In 1966
kreeg de bovenwoning een watercloset en een doucheruimte.15 In 1978 kwam het pand in bezit van een
ontwikkelingsmaatschappij en nam drukkerij Over
de Linden het in gebruik. Die beschikte nu over
13 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 1544, Enkhuizen, Westerstraat 61; veranderen winkel in dameskapsalon, 2 oktober
1959.
14 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 1545, Enkhuizen, Westerstraat 61; vergroten en veranderen dameskapsalon, 18 november 1960.
15 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 1546, Enkhuizen, Westerstraat 61; gedeeltelijk veranderen winkel annex woning, 13
oktober 1966; inventarisnr. 1547, Enkhuizen, Westerstraat 61;
gedeeltelijk veranderen winkel annex woning, 28 oktober 1966.

beide panden.16 De drukkerij bebouwde uiteindelijk
het volledige binnenterrein van het bouwblok. De
laatste gebruiker van linker pand en de uitgebreide
winkelruime erachter was winkelketen Action. In
het rechter pand zat een bloemenzaak.
Torenstraat 30: historische eiken zoldering
Achter Westerstraat 59-61 strekte, zoals gezegd, de
omvangrijke drukkerij Over de Linden en later de
Action uit. Van dit complex maakte ook het vroegere
Torenstraat 30 deel uit. Dit pand onderging in de negentiende en twintigste eeuw meerdere verbouwingen en kreeg in 1971 zijn huidige, moderne voorkomen, maar bij al deze ingrepen bleef op de begane
grond de eiken balklaag met moer- en kinderbalken
en daartussen eiken spreidsel behouden.17 Vermoedelijk stamt dit uit de late zestiende of de vroege zeventiende eeuw.
16 WFA, Enkhuizen, leggerartikel 11355 (Ontwikkelingsmaatschappij Centerbouw BV), volgnr. 2, Westerstraat 61, F3052,
winkel, kapsalon, volgnr. 5, Westerstraat 59, F3053, huis, erf,
winkel, volgnr. 6, Torenstraat 22-24, 26-28, drukkerij.
17 WFA, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen
1905-1979, inventarisnr. 2201, Enkhuizen, Torenstraat 22, 24,
26, 28, 30; verbouw 5 panden, 23 juni 1971.
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Afb. 17. De bestaande en
de vergunde sitiatie op de
verdieping van nummer 61 in
1925. Foto auteurs.

Afb. 18. De gevelopmeting
met Westerstraat 59-61
in 1943. Vereniging Oud
Enkhuizen.

Afb. 19. Westerstraat 59-61 in 1962, gefotografeerd door G.J. Dukker.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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Afb. 20. De gevelopmeting
met Torenstraat 30 uit 1944.
Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 21. Bestaande toestand
in 1971. Links Torenstraat 30.
Westfries Archief, Hoorn.

In 1832 was het huis, dat toen wellicht nog beschikte over een trapgevel, in bezit van de erven
Simon van der Velden. Die verkochten het huis in
1853 aan timmerman Daniël Jan van Rijneveld, die
het huis in 1878 verbouwde en uitbreidde, waarna
hij het verkocht aan timmerman Dirk Boendermaker. In 1884 kreeg timmerman Jonas West in eigendom, die het volgens de kadastrale gegevens in 1887
liet herbouwen, waarna het als huis en werkplaats
diende (afb. 21). In 1919 gebruikten banketbakker
Gerrit Johannes de Jong en bakker Jacobus Theodorus Driesen het voor hun bedrijf, totdat zij het in
1930 verkochten aan de firma Over de Linden.18 Tot
18 KAV, Enkhuizen F149, leggerartikelen 846 (Erven Simon
van der Velden), dj 1854 verkoop; 2117 (Daniël Jan van Rijneveld, timmerman), dj 1879, verbouw en stichting, gaat over
in F1640, dj 1879, verkoop; F1640: hulpkaart 167, opgemaakt
april 1878; 3598 (Dirk Boendermaker en consorten, timmerman), dj 1880, verkoop; 3635 (Dirk Boenderman, timmerman

1971 had dit pand nog zijn verschijningsvorm uit
1878 (afb. 19, 20). In de huidige situatie herinnert
[doorgehaald]), dj 1885, verkoop, gaat over in F1728 en later
F1849; F1728: hulpkaart 175, opgemaakt 25 juni 1879; F1849:
hulpkaart 192, opgemaakt augustus 1884; 3873 (Jonas West,
timmerman), dj 1888, herbouw, dj 1889, splitsing, gaat over in
F2004, dj 1907, verbouw, vereniging, gaat over in F2453, huis,
erf, werkplaats, dj 1920, verkoop; F2004: hulpkaart 206, opgemaakt en deugdelijk verklaard, juli 1888; F2453: hulpkaart 281,
opgemaakt juli 1906; 6117 (Gerrit Johannes de Jong, banketbakker, Jacobus Theodorus Driesen, bakker, F2453, huis, erf en
werkplaats, dj 1922, scheiding; 6311 (Jacobus Theodorus Driesen, bakker), huis, erf, werkplaats, dj 1923, verbouw, vereniging, naar 6407, gaat over in F2773, huis, erf, bakkerij, dj 1931,
verkoop); F2453: hulpkaart 281, opgemaakt juli 1906; F2773:
hulpkaart 359, opgemaakt 31 maart 1928; F2827: hulpkaart
372, opgemaakt sept. 1932; 6407 (Firma W. Over de Linden,
firmanten Bauke Bais, boekhandelaar, boekdrukker, Jan Buisman, boekdrukker), F2773, huis, erf, bakkerij, dj 1931, bijbouw,
vereniging, dj 1933, bijbouw, vereniging, dj 1963; 9044 (Willem Pieter de Jong, boekdrukker, Petrus Koolen, boekdrukker;
F3227: hulpkaart 476, opgemaakt dienstjaar 1976; 9536 (NV
Drukkerij Over de Linden), drukkerij, dj1979, verkoop; 11355
(Ontwikkelingsmaatschappij Centerbouw BV).
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Afb. 22. Links torenstraat
30 met de verdwenen gevel
uit 1878. Verzameling Jan
de Jong, Vereniging Oud
Enkhuizen.

Afb. 23. Torenstraat 28 en
30 (links). Foto auteurs.

Afb. 24. De balklaag in
Torenstraat 30 met zware
dekbalken en lichte trekbalken en dwars erop kinderbalken. Foto auteurs.
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Afb. 25. Een van de dekbalken met een pengat voor het
korbeel en een kleiner pengat voor de muurstijl. Foto
auteurs.

niets meer aan dit elegante bouwwerk (afb. 22, 23).
Binnen bevat het pand nog een bijzondere
verrassing, namelijk de reeds genoemde balklaag,
waarin gebinten met zware dekbalken afwisselen
met lichtere trekbalken, met daartussen kinderbalken. De balken zijn allemaal van eiken (afb. 24-26).
Tegen de planken tussen de balken is een dun eiken
spreidsel aangebracht. Spreidsel vond in Enkhuizen
vaker toepassing, bijvoorbeeld in de chirurgijnszaal
in de Waag, maar het behoort hier zeker tot de zeldzaamheden. Voorin zijn, na de eerste trekbalk, een
gebint en een trekbalk verdwenen. Verder naar achteren staan vier dekbalken van gebinten met daartussen drie trekbalken. De muurstijlen of de sporen
daarvan gaan schuil achter een voorzetwand van
kalkzandsteen. De korbelen en de sleutelstukken van
de gebinten zijn overal verwijderd, maar de dekbalken vertonen nog pengaten, waaruit blijkt dat deze
er wel geweest zijn.

Conclusie
Westerstraat 59-61 kwam in zijn huidige vorm tot
stand in 1702 of kort daarna. Het bevat twee woningen onder een schilddak, dat sinds een verbouwing
van nummer 61 in 1925 niet langer symmetrisch is.
Beide panden bevatten beneden nog onderdelen van
een oudere balklaag die vermoedelijk bestond uit
zware dekbalken van gebinten en daartussen lichtere
trekbalken. De voorgevel ter hoogte van de verdieping, stamt uit 1702. Van de onderpuien uit 1917
(nummer 59) en 1925 (nummer 61) resteert niets
meer.
Torenstraat 30, een pand dat in zijn huidige
vorm van 1971 dateert, bevat een samengestelde
balklaag met dekbalken van gebinten, trekbalken en
kinderbalken van eiken uit de late zestiende of de
vroege zeventiende eeuw. De planken tussen de balken zijn aan de onderzijde afgezet met eiken spreidsel.

Afb. 26. De balklaag van
Torenstraat 30 met eiken
spreidsel. Foto auteurs.
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