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1

ò
Afb. 2. Westerstraat 64 op de kadastrale minuutkaart uit 1832.
Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

ò

Afb. 4. De Olieslagerspoort gezien naar het noorden (De
Karnemelksluis). Foto auteurs.
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ò

Afb. 1. Westerstraat 64 op Google
Earth in 2008.

Afb. 3. Hulpkaart 210, opgemaakt
augustus 1890. Westerstraat 64
is aangegeven met een rode pijl.
Kadaster Archief Viewer.

Afb. 5. De achtergevel met daarachter het achterhuis of
atelier. Foto auteurs.

Identificatie
Westerstraat 64 1601 AL
Rijksmonument 15188
Registeromschrijving: ‘Pand onder zadeldakkap tegen puntvormige achtergevel’ [de beschrijving is niet
correct: de gevel achter telt twee punten].
Situering
Het diepe pand staat aan de noordzijde van het middeleeuwse gedeelte van de Westerstraat (afb. 1). De
as van het pand staat schuin op de Westerstraat. De
percelen aan dit deel van de Westerstraat hebben
uiteenlopende breedtes. Nummer 94 hoort met 7,50
meter (binnenwerks gemeten) tot de bredere panden. Doordat de voorgevel geert, strekt deze zich uit
over een breedte van bijna negen meter.
Achter het pand staat tenminste sinds 1832 een
achterhuis, dat zich volgens de kadastrale minuut
destijds uitstrekte over de volle breedte van het perceel (afb. 2). Dit achterhuis staat er nog steeds, maar
langs de westelijke zijgevel van dit achterhuis liep tot
voor kort nog een gang of steeg, de ‘Olijslagerspoort’,
die uitkomt op de Karnemelksluis (afb. 4). Recentelijk raakte dit gedeelte van de vroegere steeg bebouwd. De kadastrale hulpkaart van 1890 wijst er op,
dat de weergave van het achterhuis op de kadastrale
minuut uit 1832 wat betreft de breedte niet klopte.
In het bijbehorende leggerartikel is namelijk sprake
van een redres ofwel een correctie. Op de hulpkaart
van na de redres loopt de steeg langs het achterhuis
tot aan de achtergevel van het zeventiende-eeuwse
pand. Het achterhuis was aan de kant van de Olieslagerspoort voorzien van een erker of, indachtig het
Enkhuizer spraakgebruik, een koepel (afb. 3). Meer
naar achteren, net over de perceelgrens met nummer
66, stond een ondiepe tuinbebouwing, vermoedelijk
overeenkomstig het nog bestaande achtiende-eeuwse tuingebouw van Breedstraat 51 langs het Glop. De
koepel en de tuinbebouwing wijzen op een bouw of
verbouw van het achterhuis in de achttiende eeuw.
Gezien de ongebruikelijke breedte van het voorhuis van Westerstraat 64 is het goed mogelijk dat de
steeg oorspronkelijk doorliep tot aan de Westerstraat
en dat het zeventiende-eeuwse huis over de steeg
is gebouwd. De middeleeuwse voorganger van het
voorhuis was vermoedelijk smaller.
Van het achterhuis verdween bij de uitbreiding
van de winkelruimte in 1992 de begane grond met
de koepel en resteert alleen nog de achttiende-eeuwse verdieping. Tot 1890 grensde er achter het huis

een tuin met aan drie zijden een ondiepe galerij of
gang (afb. 2).
Bouwfasen
Westerstraat 64 staat heden achter een voorgevel
uit 1890 (afb. 28). Daarachter staat een pand uit
het begin van de zeventiende eeuw, waarvan de eiken balklaag beneden, de gebinten op de verdieping
en de jukken met krommers van de kap behouden
bleven. Oorspronkelijk zijn ook de twee vlieringen
daarboven en de dubbele puntgevel achter (afb. 5).
Van het smallere achterhuis resteert nog een achttiende-eeuwse verdieping met schilddak (afb. 23).
In de vroegere tuin daarachter verrees in 1889 een
tweede pand met een dakschild aan de voorzijde en
een geveltop aan de achterzijde (afb. 3, 26). In 1904
voorzag de opzichter van de gemeente U.J. van der
Meulen, die ook particuliere opdrachten aannam,
de winkel van een nieuwe onderpui (afb. 35), die in
1961 plaatsmaakte voor een modernistische. In 1992
kreeg het winkelpand zijn huidige onderpui en besloeg de winkel na een uitbreiding nagenoeg het volledige perceel.
Het vroeg zeventiende-eeuwse huis
Geschiedenis: de adellijke familie Van Neck
In het huis aan de Oude Westerstraat woonde, vermoedelijk al sinds hun huwelijk in 1655, het echtpaar
mr. Pieter Jacobszoon van Neck en Geertjen Cornelisdochter Rood, dat meerdere kinderen kreeg.1
De meeste leden van de adellijke familie Van Neck
woonden in Amsterdam, waaronder ook de zeeheld
Jacobus Corneliszoon van Neck (1564-1638), die
zich daar, na de geslaagde tweede en vierde zeevaart
naar Oost-Indië (vertrek 1598 en 1600), vestigde in
een nog bestaand dubbelhuis aan de Oudeschans.
De familie had echter West-Friese wortels. De stad
Enkhuizen stelde Pieter van Neck in 1660 aan als organist van de Westerkerk. Van hem zijn enkele door
gepubliceerde muziekverzen bekend.2 In 1684 stelde
1 WFA, toegangsnr. 1702-09, Doop-, trouw- en begraafboeken
Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 48, folio 63, Huwelijksafkondiging Pieter Jacobsz van Neck en Geertjen Cornelis,
14 maart 1655, scannr. 1702-09_48_00063.jpg. Beiden waren
gereformeerd. Het echtpaar woonde in de Oude Westerstraat.
Kinderen: 19 juli 1656, doop Jacobus; 12 augustus 1657, doop
Kornelis; 6 november 1658, doop Edeltjen; 19 december 1659,
doop Cornelis; 10 juli 1661, doop Jacobus; 11 augustus 1662,
doop Dirck; 27 april 1664, doop Dirk; 24 juli 1665, doop Edeltje; 9 november 1666, doop Cornelia; 25 september 1674, doop
Pieter. Van de kinderen met dezelfde naam zal de eerder geborene gestorven zijn.
2 C.J. Wits, Stichtelijcke bedenckinghe, onledighe ledighey1

Afb. 6. Zandstenen kraagsteen met mannenhoofd, ingemetseld in het achterhuis. Foto auteurs.

Afb. 7. Zandstenen kraagsteen met vrouwenhoofd.
Foto auteurs.

Afb. 8. Gevelsteen met huldeketen. Foto auteurs.
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de stad Enkhuizen naast hem zijn twintigjarige zoon
Dirk aan als organist. Die benoeming vond plaats
juist nadat er in de orgelkas uit 1549 een nieuw instrument van orgelbouwers Roelof Barentszoon
Duyschot en zijn zoon Johannes was voltooid. Vader
en zoon waren tevens beiaardier van de Zuiderkerktoren, waarin omstreeks het midden van de zeventiende eeuw de klokken van Geert van Wou plaats
maakten voor nieuwe van de gebroeders Hemony.
In 1550 trok Pieter zich terug als organist.3 Na zijn
dood bleef zijn weduwe in Westerstraat 64 wonen.
In 1698 wees ze haar kinderen aan als erfgenamen.
Bovendien bepaalde ze dat haar huisraad en huis
niet verkocht mochten worden en dat haar dochters
Edeltjen en Geertruij er mochten blijven wonen.4 In
1703 verkochten de twee dochters het huis alsnog.5
Edeltjen overleed kinderloos in 1719.6 Dirk verhuisde omstreeks 1663 naar Amsterdam.
Pseudodubbelhuis
Het vroeg zeventiende-eeuwse huis bestaat uit een
hoge begane grond, een veel lagere verdieping een
zolder en naast elkaar twee vlieringen, elk met een
eigen kapje. De later aangestreken achtergevel met
twee punten, overeenkomstig de twee vlieringen,
dt, stichtelijcke tijdt-kortinge, bestaende in aen-dachtighe
gesanghen […] (Claas Jacobsz Wit, muziek van Pieter van
Neck. - Enchuysen : Jan Lely-veldt en Jacob Palensteyn), Enc
huisen 1666 (annotatie: 7e druk grootelijcks verb. en omtrent
een vierendeel verm. en verrijckt met nieuwe musijck-versen
[door Pieter van Neck], eerste druk vermoedelijk circa 1671;
C.J. Wits, Stigtelyke bedenkinge, onledige ledigheyd, stigtelyke
tydkortinge. Bestaande in aendachtige gesangen, leerlyke history sangs gedichten, en sedige bruylofts liederen (Wits, Claes
Jacobsz, 1599-1669; Neck, Pieter van; Lootsman, Casparus.;
Konijnenbergh, Jacob (I, wed.)), Tot Amstelredam: gedrukt by
Casparus Lootsman, en de weduw’ van Jacobus Konynenberg,
op ‘t Water in de Lootsman, Den thienden druk, op nieuws
verbetert, vermeerderd en verrykt met nieuwe musijck verssen
door Pieter van Neck, 1706.
3 WFA, toegangsnr. 0120, Oud archief stad Enkhuizen 13531815 (1872), inventarisnr. 296, Memoriaal van burgemeesters
en regeerders der stad Enkhuizen, 12 januari 1671-30 december 1684, scannr. 0120_296_0121.jpg: ‘Den 29 december 1684.
De Heeren Burgermeesteren en Regeerders des stads Enchuisen beneffens de Heeren Kerkmeesteren hebben beneffens Mr
Pieter van Neck organist nogh tot Organist aangestelt Dirk van
Neck op een tractement van hondert en vijftigh gulden ’s jaers’.
4 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer archieven, 1357-1858, inventarisnr. 4960, Transporten en hypotheken, 1698-1701, 23 december 1698, scannr.
0003_4960_00051.jpg.
5 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer archieven, 1357-1858, inventarisnr. 4961, Transporten en hypotheken, 1702-1707, 26 maart 1703, scannr. 0003_4961_00049.
jpg.
6 WFA, toegangsnr. 1702-09, Doop-, trouw- en begraafboeken
Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 99, folio 53, impost op
begraven Edeltjen van Neck, 17 oktober 1719, scannr. 170209_99_00053.jpg.

stamt nog uit het begin van de zeventiende eeuw
(afb. 5). Anders dan de twee gevelpunten suggereren, bestaat het huis uit slechts een beuk zonder tussenmuur of onderslag in het midden. Op de begane
grond, de verdieping en ook op de zolder staat één
rij gebinten. De schaargebinten van de zolder staan
op een muurplaat die zich nog onder die schouders
bevindt. De sparren van de kap staan op een borstwering op ongeveer gelijke hoogte met de schouders
(afb. 15). De zakgoot bevindt zich nog boven de dekbalk van de gebinten, ruim boven de vloeren van
de beide vlieringen (afb. 22). Zo wekte het tamelijk
brede pand oorspronkelijk de indruk een deftig dubbelhuis te zijn, waarvan het huis Bartolotti (Herengracht 170-172, Amsterdam), doorgaans gedateerd
tussen 1615 en 1623, een aansprekend voorbeeld
vormt.7 Westerstraat 64 is weliswaar breed, maar
geen dubbelpand. De grote afstand die de relatief
lichte balken in het huis overspannen, maakten het
huis uitsluitend geschikt als woning. De vloeren waren niet berekend op een zware belasting.
Kraagstenen en gevelsteen met huldeketen
Tegen de gevel aan de vroegere Olieslagerspoort van
het achterhuis zijn een aantal zandstenen bouw
ornamenten ingemetseld, die waarschijnlijk afkomstig zijn uit de vroegere voorgevel van het huis: twee
kraagstenen, een zeer grote gevelsteen en twee stukken rolwerk die de gevelsteen flankeerden (afb. 6-8).
De kraagstenen ondersteunden oorspronkelijk, zo
mag worden aangenomen, de twee toppilaster van
een dubbele trapgevel. Ze stellen een bebaarde mannenkop en een vrouwenhoofd voor. Tot in de eerste
helft van de zeventiende eeuw was het gebruikelijk
een dergelijk stel of echtpaar in de gevel af te beelden. De toppilasters versterkten de geveltop, waarvan de kwetsbare bovenste trap doorgaans boven het
zadeldak erachter uitstak.
De nogal grote gevelsteen zal in het onderste gedeelte van de geveltop tussen de twee geveltoppen in
hebben gezeten. De steen bevat een rijk geornamenteerde cartouche met volumineuze voluten en eronder hangt een lambrekijn. De voorstelling toont een
wolk waaruit een hand steekt, die een huldeketen
aanreikt, destijds een belangrijke onderscheiding.
De medaillon van de keten, die speels uit het kader
7 Rijksmonument 1761 en 1672. Registeromschrijvingen: ‘huis
uit 1622, waarschijnlijk door Hendrik de Keyser, met pilastergevel. Zeer fraaie Louis XIV stucgang’ en ‘huis uit 1622, waarschijnlijk door Hendrick de Keyser, met pilastergevel’.
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Afb. 9. Eiken dekbalk begane grond met pengat.
Foto auteurs.

Afb. 10. Eiken dekbalk begane grond met twee pengaten.
Foto auteurs.

Afb. 11. Gebinten op de verdieping gezien
naar achteren. Foto auteurs.

Afb. 12. Gebint op de verdieping gezien naar
achteren. Foto auteurs.
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van de voorstelling hangt, bevat een Duits kruis.
De steen zal uit het eerste kwart van de zeventiende
eeuw dateren.8 De twee kleine blokken flankeerden
vermoedelijk de gevelsteen, zoals in de huidige opstelling.
De gevelsteen en de twee flankerende blokjes
vertonen sporen van polychromering. Zo lijkt de
ketting een goudkleur te hebben gehad evenals het
fond achter het cartouche. Het fond in de voorstelling lijkt donkerblauw te zijn geweest, het lambrekijn
groen, de wolk wit en de hand vertoont sporen van
een huidskleur.

tussen fijne rechte hoeken (afb. 13). De muurstijlen,
halfsteens ingelaten in de steens zijmuur, zijn nog
duidelijk zichtbaar aanwezig. Zoals in Enkhuizen
vanaf de middeleeuwen gebruikelijk vertoont het
voorvlak van de korbelen een licht gebogen beloop.
Kenmerkend voor de periode rond 1600 zijn de openingen tussen muurstijl, korbeel en sleutelstuk zeer
klein of niet aanwezig. De pen-en-gatverbindingen
zijn gefixeerd met houten toognagels. De vloer bestaat uit oorspronkelijke delen en bevat aan de voorzijde een luik (afb. 14).

Balklaag beneden

De kap bestaat uit schaargebinten met eiken krommers, een grenen dekbalk en grenen korbelen, een
combinatie van hout en grenen die in Enkhuizen in
het begin van de zeventiende eeuw vaker voorkwam
(afb. 15-18). Krommers zijn hier, zoals in Enkhuizen
regel, toegepast in combinatie met een halfsteens
borstwering. De krommers staan op een muurplaat
op de versnijding in het muurwerk, de sparretjes
wat hoger op de muurplaat die over de borstwering
ligt. Over de gebinten ligt een worm die de sparren
ondersteunt. Tussen elke krommer en de worm zijn
steeds twee windschoren bevestigd. De pen-en-gat-

De balklaag beneden ging lang schuil achter een
systeemplafond. Deze eiken balklaag raakte bij het
maximaliseren van winkelruimte in de jaren negentig zwaar beschadigd. Van de korbelen en sleutelstukken bleef niets bewaard en van de muurstijlen
gaan, voor zover er iets van bewaard bleef, verscholen achter recente afwerking. De nog wel aanwezige
eiken trek- en dekbalken zijn de onderzijde afgekapt.
Om doorzakken tegen te gaan of om vergane balkkoppen te ontlasten zijn langs vrijwel alle balken
nieuwe balken gelegd. De oorspronkelijke situatie is
echter nog wel duidelijk herkenbaar. Afgezien van
de strijkbalken voor en achter telde de balklaag negen balken: vijf lichtere trekbalken die rechtstreeks
ingekast zaten in de zijmuren en vier aanmerkelijk
zwaardere balken, de dekbalken van gebinten met
halfsteens in de muur ingelaten muurstijlen, korbelen en sleutelstukken. In de vroegere dekbalken zitten nog de pengaten van de korbelen (afb. 9). Enkele
balken bevatten niet één pengat, maar twee naast
elkaar (afb. 10). De afwisseling van trekbalken en
gebinten was in Enkhuizen tot aan het begin van de
zeventiende eeuw gebruikelijk. Door de afwisseling
met trekbalken konden de gebinten, waarvoor meer
hout nodig was dan een trekbalk, aanzienlijk verder
uit elkaar staan.

De kap

Afb. 13. Gebint met nog gaaf sleutelstuk. Foto auteur.

Balklaag op de verdieping
De balklaag op de verdieping bestaat uit negen grenen gebinten, waarvan de korbelen in de meeste gevallen bewaard bleven (afb. 11, 12). Van vrijwel alle
sleutelstukken werd op hardhandige wijze de neus
afgekapt, maar er bleef een volledig sleutelstuk bewaard met een classicistische kwarthol en halfrond
8 Aanvullend bewonersonderzoek kan mogelijk aantonen op
welke persoon dit huldeblijk betrekking heeft.
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Afb. 14. Vloerdelen met luik
op de verdiepinhg.
Foto auteurs.

Afb. 15. De schaargebinten van de kap gezien naar voren. Foto auteurs.
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Afb. 16. Gebinten gezien naar achteren. Foto auteurs.

verbindingen zijn geborgd met een houten toognagel, slechts een per verbinding, wat ongebruikelijk
is, maar, zoals na meerdere eeuwen genoegzaam gebleken is, afdoende solide. Door de toepassing van
de krommers zijn er in de schaargebinten kennelijk
nooit ongewenste trekkrachten opgetreden, die dan
geheel opgevangen hadden moeten worden door
een enkele toognagel (een-pen-en-gatverbinding

Afb. 17. Gebinten aan de westzijde. Foto auteurs.

is daardoor alleen geschikt voor het opvangen van
drukkrachten). Op de sparren zijn de sporen zichtbaar van geteerde touwtjes, waarmee in Enkhuizen
vrijwel altijd de panlatten op de sparren waren bevestigd. Oorspronkelijk was er geen dakbeschot. In
de jaren vijftig of zestig zijn er over de sparren asbestplaten gelegd.
De schaargebinten vertonen een bijne complete

SCHEMA TELMERKEN
Voor
Gebint		telmerk oostzijde				telmerk westzijde
1		IIIVI						ooVoo
2		VIII						Vooo
3		?						ooV
4		?						Vo
5		V						oo
6		IIII						oooo
7		
gebint vervangen door hangende balk
8		III						ooo
9		?						o
Achter
7

Afb. 18. De zolder aan de oostzijde. Foto auteurs.

Afb. 19. Telmerk Vo aan de
westzijde van de zolder.
Foto auteurs.

Afb. 20. Telmerk ooV.
Foto auteur.s
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reeks tel- of pasmerken (afb. 19, 20). Het derde gebint van achteren is later vervangen door een hangende balk. Een aantal telmerken aan de oostzijde
was door de nog aanwezige betimmeringen niet af
te lezen. De telling loopt op vanaf de achtergevel (zie
schema).
Over de schaargebinten liggen de vloerdelen
van de beide vlieringen. Door het midden loopt, zoals reeds eerder opgemerkt, boven de vloer van de
vlieringen, de zakgoot van de twee zadeldaken, die
boven de vliering uitsluitend uit sporen bestaan (afb.
21, 22). Hier en daar liggen over de stuiknaden van
de delen nog deklatten.
Het huis in de achttiende en de negentiende eeuw
De Olieslagerspoort
De Olieslagerspoort werd niet alleen gebruikt door
de bewoners van nummer 64, maar ook door die
van het aangrenzende pand aan de westzijde, nummer 66, zo blijkt uit een besluit van het stadsbestuur, gedateerd 17 september 1731, waarbij zowel
de toenmalige eigenaar van nummer 64, Gerbrand
Freekszoon Groota (1679-1749)9 als die van nummer 66, Jan Wagenaar, betrokken was: ‘De Heeren
burgemeesteren en regeerders der stad Enchuizen
aan de Heeren Pieter Mossel, oud schepen, Jan Wagenaar en Gerbrand Groota op der zelver gedaan
verzoek gequalificeert, geaccordeert en geauthoriseert omme de Olijslagerspoort met hetgene daar
aan dependeert, als zijnde de rioelen [riolen, vermoedelijk in de vorm van open goten], uitloopende
in Karnemelksluis (onder het opzigt van de stadsfabrijkmeester Freek Kophen) te laten opnemen en
wederom in een in een behoorlijken staat te brengen
en onderhouden den ingang van de zelve poort met
palen te bezetten om alzoo te beletten het inrijden
van paarden en sleden; ende penningen daar toe
werdende gerequireert [gevorderd] van alle daar in
uitkomenden daar bij geinteresseerden te laten innen en ontvangen des zullen de voorsz Heeren (alvoorens wezende verzogt) van hare administratie
(ter presentatie van de stads fabrijksmeester) moeten doen behoorlijke verantwoordinge, bewijs en reliqua [overschot na betaling van alle rekeningen]’.10
9 Groota was eigenaar van Westerstraat 64 sinds 6 augustus 1729. 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, p. 281-292; met verwijzing naar
Westfries Archief, Hoorn Oud rechterlijk Archief 4964.
10 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 0120, Oud ar-

Voor de overlast door de activiteiten van de bewoners aan de kant van de Karnemelksluis kwam het
stadsbestuur zo met een oplossing.
Ouderlingen en Dominees
Gerbrand Freecksz Groota, in 1701 getrouwd met
Adriaantje Lammens (ook wel Lamberts), kwam
op 6 augustus 1729 in bezit van Westerstraat 64.
Voordien woonde hij aan de Zuider Havendijk. De
Groota’s behoorden tot de Enkhuizer patriciërs die
meedongen naar bestuurlijke functies. Gerbrand
had vooral belangstelling voor kerkelijke zaken: in
de periode 1724-1747 was hij vijf keer diaken en elf
keer ouderling.11
De dochter van Gerbrand en Adriaantje, Jacomina Groota, huwde in 1730 met doctor Anthony
Stochius (overleden 1773). Diens vader, Anthony (de
oude), was tussen 1721 en 1750 twaalf keer schepen
van Enkhuizen en van 1720 tot 1749 veertien keer
ouderling. Anthony (de jonge), die vermoedelijke
woonde in Westerstraat 64, werd in 1730 doctor, was
schepen in 1736, 1740 en 1753 en tussen 1745 en
1772 tien keer ouderling van de Westerkerk.
De dochter van Jacomina en Anthony, Frederica Stochius, werd geboren in 1741. Na haar huwelijk in 1772 met Jacobus Tiedeman, van beroep
‘bedienaar des Goddelijken Woord’, woonde ze in
Westerstraat 64. Hun huwelijk werd voltrokken door
een verwant, dominee Henricus Stochius, die in
1744 was beroepen als predikant te Grootebroek.12
Jacobus was vanaf 1758 predikant te Grosthuizen
en Avenhorn geweest en was in 1768 in Enkhuizen
beroepen. De twee dochters en het zoontje van het
echtpaar overleden kort na de geboorte. Op 25 juli
1796, ontsloeg het patriottische bestuur Jacobus uit
zijn dienst, maar op 4 april 1802 herstelde een volgend bestuur hem weer in zijn ambt. Hij overleed op
15 oktober 1804, kort na zijn emeritaat in april van
hetzelfde jaar.13 Frederica deed het huis aan de Weschief stad Enkhuizen 1353-1815 (1872), inventarisnr. 300, Memoriaal van burgemeesters en regeerders der stad Enkhuizen,
6 januari 1723 tot 31 december 1732, scannr. 0120_300_0160.
jpg, 17 september 1731.
11 Thijs Postma, Enkhuizer Patriciërs, versie van 13 mei 2018.
12 Thijs Postma, Predikanten en andere kerklieden van Enkhuizen, z.j. z.p.
13 WFA, toegangsnr. 702-09 Doop-, trouw- en begraafboeken
Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 54, Huwelijksafkondigingen, 1757-1778, afkondiging huwelijk 12 september 1772,
voltrekking 29 september, scannr. 1702-09_54_00081.jpg. Zie
ook website https://www.genealogieonline.nl/enkhuizer-regentengeslachten/I2983.php en https://www.genealogieonline.nl/
enkhuizer-regentengeslachten/I2984.php; Thijs Postma, Enkhuizer Patriciërs, versie van 13 mei 2018.
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Afb. 21. De westelijke vliering,
gezien naar achteren.
Foto auteurs.

Afb. 22. De zakgoot tussen de
twee vlieringen, gezien naar
de oostelijke vliering. Over de
stuiknaden van de delen liggen
hier nog deklatten.
Foto auteurs.

Afb. 23. De verdieping van het
achterhuis en aangrenzend
(links) een recente uitbreiding
van de winkel, gezien naar achteren. Foto auteurs.
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terstraat nog in dat jaar over aan de minderjarige
Nicolaas Christoffel Quast.14
Op 5 mei 1835 verkocht Quast, die als rentenier
leefde, het huis aan Jasper Wapperom, een 35-jarige
schoolonderwijzer afkomstig uit Papendrecht, die
gehuwd was met de 25-jarige Geertje Bloemendaal
uit Enkhuizen. Jasper woonde toen nog in de Breedstraat.15 Westerstraat 64, stond toen bekend als Wijk
B nummer 210, ‘hebbende van achteren eenen uitgang door een gang aan de Karnemelksluis’. Op 18
september 1838, verkocht Wapperom het huis aan
hervormd predikant Adam Philip Winold Noordink
(1791-1848), afkomstig uit Wilnis. Na een examen
in de Classe Maastricht was hij in 1813 proponent
(theoloog met de graad van kandidaat) geworden.16
In 1814 werd hij predikant in Brandwijk en Gijbeland, in 1815 in Stolkwijk, in 1817 in Oud Beijerland.17 Op 13 mei 1828 trouwde hij te Hasselt met
Allagonda Jacoba Theodora Moerel of Moezel (18061879) uit Voorthuizen. In 1829 werd hij beroepen in
Enkhuizen. Aanvankelijk woonde het echtpaar op
de Zuider Havendijk.18 Noordinks weduwe bleef nog
tot 1862 in Westerstraat 64 w
 onen.19

14 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer
archieven, 1357-1858, inventarisnr. 4981, 21 december 1804,
scannr. 0003_4981_00236.jpg.
15 WFA, toegangsnr. 1685, Notarissen in West-Friesland tot
1843, inventarisnr. 7, Enkhuizen, 64, Matthijs Korver Reijffert,
1557, 1853, scannr. 1685_1557_00167.jpg-1685_1557_00168.
jpg; toegangsnr. 1701-08 Bevolkingsregisters van de gemeente
Enkhuizen, inventarisnr. 1, Volkstellingsregister Enkhuizen 1,
1830, scannr. 1701-08_1_00229.
16 De Boekzaal der geleerde wereld of Tijdschrift voor letterkundigen, uitgegeven julij 1813 te Amsterdam bij de Erven D. onder de Linden en Zoon op den Singel, tusschen de Blauwburgwal en de Bergstraat, no 320, MDCCCXIII, p. 124.
17 Naamregister der predikanten, zoo van de Nederduitsche, als
aalsche en Engelsche kerken met derzelver standplaatzen, gelegen
in het Koninkrijk der Nederlanden, enz mitsgaders […], tot den
eersten january 1817, ‘s-Gravenhage, p. 46; Naamregister der
predikanten, zoo van de Nederduitsche, als aalsche en Engelsche
kerken met derzelver standplaatzen, gelegen in het Koninkrijk
der Nederlanden, enz mitsgaders […], tot den eersten april 1827,
’s-Gravenhage 1827, p. 43; Naamregister der Hervormde predikanten in het Koninkrijk der Nederlanden en desselfs Oost- en
West-Indische bezittingen alsmede der hoogleeraren in de godgeleerdheid aan de Hooge scholen en Atheneaen; met aanwijzing
hunner vroegere en tegenwoordige standplaatsen, ‘s_gravenhage
1843, p. 64.
18 WFA, 1701-08 Bevolkingsregisters van de gemeente Enkhuizen, inventarisnr. 1, Bevolkingsregister Enkhuizen, 1830,
scannr. 1701-08_1_00217. Hij overleed op 58-jarige leeftijd op
12 oktober 1848.
19 Kadaster Archief Viewer (KAV), Enkhuizen, legerartikelen
656 (N.C. Quast, rentenier) verkoop 5 mei 1835; 1261 (Jasper
Wapperom, schoolonderwijzer), verkoop 18 september 1838;
1450 (Adam Philip Winold Noordink, leraar bij de Herv. Gemeente) scheiding dienstjaar (dj) 1849; 1888 (wed. Allagonda
Jacobsz Theodora Noordink-Moerel, verkoop dj 1863.

Het achterhuis
Het achterhuis stond er al, zoals reeds opgemerkt,
in 1832 en het moet toen al even breed zijn geweest
als tot voor kort, ruimte biedend aan de Olieslagerspoort. Aan de vroegere gang had het achterhuis
een erker of, zoals dat in Enkhuizen heette, een koepel. Dergelijke koepels kwamen tenminste al vanaf
de achttiende eeuw vaak voor bij tuinhuizen en zomerhuizen. Vermoedelijk diende het vertrek beneden als een tuinzaal. Het is denkbaar dat de begane
grond al eerder tot stand kwam dan de verdieping.
Achter het achterhuis strekte zich in 1832 een tuin
uit met aan drie zijden ondiepe vleugels. Mogelijk
betrof het een al dan niet met luiken afsluitbare galerij (afb. 2). Dergelijke tuinarchitectuur kwam in
Enkhuizen al voor vanaf de zeventiende eeuw.20 De
begane grond van het achterhuis moest wijken voor
maximalisering van de winkelruimte. Er resteert nu
alleen een laat achttiende-eeuwse of vroeg negentiende-eeuwse verdieping met metselwerk in staand
verband met zeer dunne stootvoegen en iets dikkere
lintvoegen (afb. 8, 23). Tegen de achtergevel van het
zeventiende-eeuwse pand kwam de eindmuur van
dit achterhuis te staan (afb. 24). De zijgevel van het
achterhuis eindigt aan de bovenzijde met een eenvoudige kroonlijst. De persiennes van de vensters
stammen vermoedelijk uit de late negentiende eeuw.
De kapconstructie van het schilddak bestaat uit Aspanten met een tussenbalk en korbelen, alles halfhouts gespijkerd (afb. 25).
Vanaf 1862: Gebr. Köster, winkel in manufacturen
en modemagazijn
De weduwe van Adam Philip Winold Noordink,
Allagonda Jacoba Theodora Moezel, ook bekend
staand als Moerel, droeg het huis met bleekveld over
aan de broers Bernard Joseph en August Köster,
beiden kooplieden in textiel. Op 14 mei 1862 vond
de overdracht plaats. De katholieke familie Köster,
afkomstig uit Mettingen, had zich in 1783 in Aven
horn gevestigd. Enkele generaties lang bleven ze
hun banden met hun verwanten in Mettingen
onder
houden. Ze verkochten aanvankelijk stoffen
huis aan huis. Omstreeks 1833 vestigden ze zich in
Enkhuizen. In Westerstraat 64 openden ze kort na
de aankoop een winkel in manufacturen.
De gebroeders Köster verkochten na een tijd20 G. Vermeer & K. Koeman, ‘Tuinbebouwing binnen de veste
van Enkhuizen. De laatste resten van een groene stad’, Bulletin
van de KNOB 117 (2018), p. 204-221.
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Afb. 24. Tegen de halfsteens
achtergevel van het zeventiende-eeuwse pand een halfsteens
muur van het achterhuis.Foto
auteurs.

Afb. 25. De kap van het
achterhuis, gezien richting
Westerstraat. Foto auteurs.

Afb. 26. De achergevel
van het pand uit 1889.
Foto auteurs.
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je in hun winkel ook kleding, zowel confectie als
op maat. Al in 1878 hadden ze een kleermaker in
dienst.21 In 1887 onderging het naaiatelier een uitbreiding, zoals blijkt uit een advertentie: ‘Gebroeders
Köster vragen nog 2 bekwame kleermakersknechts’.22
De mode ging in het bedrijf een steeds grotere rol
spelen: in 1889 verrees in de tuin achter het achterhuis een pand dat ruimte bood aan het atelier en het
magazijn. Het jaar daarop kreeg het zeventiendeeeuwse pand zijn huidige voorgevel, die het winkelpand een eigentijdser karakter verleende. Vanaf die
tijd begonnen de gebroeders Köster meerdere malen
per jaar te adverteren in de Enkhuizer Courant om
hun nieuwe collecties aan te bevelen.23 Volgende generatie Körvers zetten deze verkoopstrategie voort,
maar manufacturen bleven deel uitmaken van het
steeds bredere assortiment.24
21 In 1903 was een van de kleermakers 25 jaar in dienst: Enkhuizer Courant, 6 mei 1903, p. 3: ‘Heden herdenken wij met
waardeering den 25jarigen diensttijd van den Heer A. C. PIELAGE op onze Kleedermakerij. Gebrs. KöSTER. Enkhuizen, 6
Mei 1903. Den 6en MEI hoopt A. C. Pielage den dag te herdenken dat hij Vijf en twintig jaar werkzaam is bij de firma Gebrs.
KöSTER. Het Personeel der Kleermakerij. Enkhuizen, 5 Mei
1903’.
22 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad
voor Hollands Noorderkwartier, 21 oktober 1887, p. 3.
23 Hier en kleine selectie van de vroegste advertenties: Enkhuizer Courant, 16 maart 1890, p. 3: ‘Voorjaarsbericht. Nieuwe
Katoenen en Wollen Japonstoffen, LAKENS, BUKSKINS, ENGELSCHE FANTASIE-STOFFEN. HEEREN CONFECTIE EN
GOEDEREN OP MAAT. Regenmantels en parapluies in groote
keuze. Gebroeders KöSTER, Manufacturen, Enkhuizen’; Enkhuizer Courant, 14v oktober 1892, p. 4: ‘NAJAARSBERICHT.
Regen-, Najaars-, Winter-, Kindermantels, Jaquets & Capes, Japonstoffen, Flanellen, Randebevers, TEVENS PALETOTS- en
WINTERSTOFFEN voor Heeren- en Kinderconfectie en op
maat. ENKHUIZEN Gebroeders KöSTER’; Enkhuizer Courant,
8 maart 1893, p. 5: ‘Aan onze geachte Cliëntelle berichten wij
hiermede de ontvangst der nieuwste Voorjaarsstoffen en zomermantels met eene groote sorteering Stoffen en Katoentjes,
Verder: Kamgaren, Cheviot, Bukskin, Demi- en Pantalonstoffen. Uitgebreide Collectie KINDERPAKJES. Heerenconfectie en goederen op maat. Manufacturen en gros en en detail.
Aanbevelend, Enkhuizen. Gebr. KöSTER.’; Enkhuizer Courant,
4 juni 1893, p. 3: ‘OPRUIMING MANTELS bij Gebr. Köster’;
Enkhuizer Courant, 11 maart 1894, p. 3: ‘Geb. KöSTER ENKHUIZEN. Heeren-Confectie en Kleeding naar maat. Complete sorteering der nieuwe Japonstoffen en Fransche Katoenen.
N. B. De nieuwe MANTELS gedeeltelijk ontvangen, complete
sorteering eerstdaags wachtende’; Enkhuizer Courant, 22 maart
1896, p. 3: ‘Gebroeders KÖSTER in Manufacturen, Enkhuizen,
berichten hunne geachte cliëntèlle de ontvangst eener groote
sorteering der nieuwste STOFFEN, MANTELS, PELLERINES
en JAQUETTES in zeer voordeelige prijzen en bevelen tevens
hunne inrichting voor Heeren- en Kinderkleeding met elegante
Coupe onder bekwame leiding ten zeerste aan’.
24 KAV, Enkhuizen, leggerartikelen 2544 (Bernard Koster,
koopman) dj 1872 scheiding; 3504 (August Köster, koopman
[doorgehaald] Maria Anna Kollman en consorten, wed. A.
Koster te Hettingen) dj 1890 bijbouw, dj 1891 verbouw, redres,
dj 1893, successie; E2173: Hulpkaart 210, opgemaakt augustus
1890, hulpkaart 277, opgemaakt juli 1904; 4862 (Herman Heinrich Köster, koopman in manufakturen) dj 1918, verkoop;

1889: Bouw pand in de tuin
Het pand uit 1889 in de vroegere tuin heeft dezelfde
breedte als het achterhuis en bestaat uit een begane
grond en een mansardekap (afb. 2, 26). Een groot
deel van de gevels maakten in 1992 plaats voor uitbreiding van de winkelruimte. Aan de voorzijde eindigt de kap met een dakschild. Aan de achterzijde
resteert nog een klein gedeelte van de zijgevel en
bleef de geveltop behouden. Deze volgt het beloop
van de mansardekap. De schouders en de tuit vertonen verfijnd siermetselwerk dat zich voortzet in
de lijst langs de top. Ook onder de onderdorpel van
het venster vormt uit het muurvlak naar voren stekend metselwerk een eenvoudig, maar sierlijk motief. Het nog resterende gedeelte van de zijgevel bevat een deur en bestaat verder uit strak metselwerk.
De kroonlijst opzij steekt over de volle lengte net
boven de recente uitbreiding van de winkel uit, net
boven het bitumen van het platte dak uit 1992 (afb.
23). In het onderste, steile dakvlak van de mansarde
bevindt zich een dakkapel. De kap vertoont een lage
borstwering, waardoor de spanten aan de buitenzijde opgevuld moesten worden om de gordingen ver
genoeg naar buiten te kunnen plaatsen (afb. 27). De
spanten zijn op traditionele wijze aan de borstwering
gefixeerd met blokkelen. De kap is geheel beschoten.
1890: eigentijdse voorgevel
Voor Köster als modezaak was het van belang aan
de Westerstraat, de belangrijkste winkelstraat in
Enkhuizen, een eigentijds aanzien te geven. Daartoe
lieten de Gebroeders Köster in 1890 een wit gepleisterde gevel verrijzen. De vensters en de horizontale
groeven grijpen terug op de achttiende-eeuw. De
gevel telt drie brede assen, waarvan de middelste
iets naar voren staat (afb. 28). De gevel steekt grotendeels boven het vroegere pand uit en eindigt met
een ver naar voren stekende kroonlijst. De twee
oude kappen werden met elkaar verbonden met een
dwarskapje, dat vrijwel geheel schuil gaat achter de
gevel. De bijbehorende onderpui met de etalages is
al sinds lang vervangen. De gevel is niet alleen een
schijngevel door zijn hoogte, maar ook doordat deze
de structuur van het pand erachter ontkent. Als elk
zeventiende-eeuws pand vertonen de bouwlagen van
Westerstraat 94 hiërarchie. Boven een zeer hoge behulpkaart 312, opgemaakt maart 1911; 5922 (Joseph August
Köster, koopman, en erven) dj 1921, vereniging, gaat over in
E3036, dj 1961, scheiding; E3036: hulpkaart 362, opgemaakt
augustus 1920; 8897 (Hans Heinrich Franciscus Köster, koopman) dj 1974, bijbouw.
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Afb. 27. De kap van het
pand uit 1889, gezien in de
richting van de Westerstraat.
Foto auteurs.

Afb. 28. De voorgevel uit 1890 met de onderpui uit 1992. Foto auteurs.
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gane grond strekt zich een veel lagere verdieping uit
en daarboven een nog weer lagere zolder. Na 1800
bestaan panden boven de begane grond vrijwel altijd
uit bouwlagen van gelijke hoogte. Bouwlagen van
gelijke hoogte vormden het uitgangspunt van het
gevelontwerp, maar daardoor staken de vensters van
de verdieping en de zolder boven de zeventiendeeeuwse vloeren uit (afb. 29). Op de zolder is om het
uitstekende gedeelte van het linker venster (westzijde) een kastje gebouwd (afb. 30), maar het rechter
venster op de verdieping voorziet tevens de zolder
van daglicht (afb. 31). Op de zolder zijn enkele kamertjes afgeschoten, waarvan een met een bedstee
(afb. 32).
1904: een nieuwe en al weer verdwenen onderpui
Het is niet bekend hoe de onderpui uit 1890 er uit
zag, maar mogelijk bestaat deze nog wel. Op 24 januari 1904, nog geen veertien jaar oud, werd deze in
een advertentie te koop aangeboden: ‘Een Winkelpui
met hardsteenen stoep, staande voor het ConfectieMagazyn van den Heer H. Köster. Levering ongeveer
April a. s. Te bevragen bij A. VIS & Z’.25 Het is niet
bekend of de onderpui met stoep aftrek vond en zo
ja, waar deze, al dan niet op maat gemaakt, een tweede leven kreeg. Het zal indachtig de mode van 1890
een classicistische pui van hout zijn geweest met veel
snijwerk. Half mei was de nieuwe onderpui gereed
en wijdde de Enkhuizer Courant er een bespreking
aan: ‘De ruim 100 jaren hier bekende manufacturenzaak van Gebr. Koster, vroeger gedreven in de nieuwe Westerstraat en sedert 1866 in de Oude Westerstraat heeft wederom eene verbetering en verfraaiing
ondergaan. De bijna 9 meter breede onderpui is afgebroken en opnieuw in modernen stijl opgebouwd.
Nadat onder de tamelijk hooge en zware bovenverdieping een door Gebr. Schild gereed gemaakte 1600
kilo zware ijzeren draagbalk was aangebracht, is in
ruw en gepolijst graniet, waartusschen een tweetal
groote en een aantal kleine spiegelruiten een winkelpui gereedgekomen, dat den ontwerper den heer
U.J. van der Meulen, en den uitvoerders Gebr. Vis,
benevens den leveranciers Reek en Jonkman, alle eer
aandoet. Thans heeft de Firma, die reeds geruimen
tijd aan de zaak uitbreiding had gegeven door eene
kleedermakerij en handel in Dames en Heeren confectie eene doelmatige en prachtige etalage-gelegenheid verkregen, terwijl onze Westerstraat weer een
25 Enkhuizer Courant, 24 januari 1904, p. 6.

Afb. 29. Het rechter venster op de verdieping met daarin
zichtbaar de vloer van de zolder. Foto auteurs.

fraai winkelhuis is rijker geworden’. De genoemde
ontwerper was opzichter bij de gemeente Enkhuizen.
In 1901 had hij ook al de Rijks-Hooge-Burgerschool
aan de Westerstraat gebouwd en in 1907 zou ook het
door hem ontworpen weeshuis aan de Westerstraat
gereedkomen. De onderpui van Westerstraat 64 uit
1904 bleef niet bewaard, maar hiervan bestaan nog
wel afbeeldingen (afb. 35). Aan weerszijden van een
dieper gelegen ingang bevonden zich etalages. Twee
halfzuilen en twee zuilen aan weerszijden van de
doorgang naar de ingang droegen de puibalk. Boven
de grote spiegelruiten en boven de ingang vonden
kleinere ruiten toepassing. Boven de onderpui bevond zich een afdakje met sierlijke daktegels. Westerstraat 140 kreeg kort na 1905 een overeenkomstige onderpui.26
Van het oude interieur resteert nog een foto
van voor 1942 (afb. 36). Deze toont ter hoogte van
de achtergevel van het voorhuis een achterwand met
links een venster dat uitzag over de Olieslagerspoort
en een deur naar het achterhuis, waar zich de paskamer bevond.
1904: winkel bij het atelier
In 1904 verrees er achter het ateliergebouw een
klein pandje dat uitkwam op het Roopaardsteiger
(afb. 33). Vermoedelijk diende het om de klanten
van het atelier te ontvangen. In 1910 vond er een uitbreiding plaats, waarbij het dubbel zo breed werd.27
26 G. Vermeer & K. Koeman, Bouwhistorisch rapport Wes
terstraat 140, Enkhuizen, Vereniging Oud Enkhuien 2018.
27 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 4051, Enkhuizen, Westerstraat wijk 3-11, vergroten atelier achter winkel, 8 september
1910.
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Afb. 30. De zolder met
rechtsonder het kastje
om het bovenste gedeelte
van het venster van de
verdieping. Foto auteurs.

Afb. 31. Vensters gezien vanuit de zolder.
Foto auteurs.
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Afb. 32. Bedstede op de zolder. Foto auteurs.

Een spreekbuis onder de straat door
De zaken liepen goed. Op 18 januari 1908 kocht de
modezaak Westerstraat 69, schuin tegenover nummer 64 om de zaken uit te kunnen breiden. De gemeente verleende Gebroeders Köster op 21 februari
van hetzelfde jaar toestemming onder het wegdek
door een spreekbuis aan te leggen. Deze moest de
communicatie tussen beide vestigingen vergemakkelijken.28 In maart besprak de Enkhuizer Courant
de opening van deze winkel: ‘Sedert Zaterdag j.l.
heeft de Firma Gebrs. Koster haar beddenmagazijn
geopend in het perceel, vroeger bewoond door den
heer D. Lussenburg. Wist de laatste door smaakvolle
expositie van huishoudelijke en luxe-artikelen aan
zijn magazijn steeds een aantrekkelijk aanzien te geven, niet minder trekt nu de winkel de algemeene
aandacht, al wordt de ruimte thans door een uitstalling van geheel anderen aard in beslag genomen: een
uitgebreide collectie materiaal voor de slaapkamer,
ledikanten met toebehooren, waaronder de bekende
springveeren matras „Fortes» (fabrikaat van de Firma), die veel aftrek blijkt te vinden. Allerlei artikelen, speciaal behoorende tot het beddenvak, zijn hier
bijeengebracht, terwijl voor smaakvolle decoratie is
gezorgd met behulp van vitrages en andere gordijnstoffen. Evenals in het reeds vele jaren bestaande magazijn aan de overzijde geeft de firma ook in dezen
winkel blijk van haar talent, om door een behaaglijk
aanzien de opmerkzaamheid der voorbijgangers op
de door haar gepresenteerde artikelen te vestigen’.29
1942: Uitbreiding winkelruimte
Ten koste van de bestaande paskamer en een kantoor in het achterhuis onderging de winkelruimte
van Westerstraat 64 in 1942 een uitbreiding naar
plannen van architect R. Kramer Rz (afb.37-39).30
De achtergevel moest vanwege de doorbraak voor
de winkel worden opgevangen door een betonnen
balk. De koepel van het achterhuis maakte voortaan
deel uit van de winkel. Achter de uitgebreide winkel
kwam een nieuwe paskamer. Op de plek waar zich
het venster bevond dat uitkeek op het Olieslagersteiger, verrees een kantoortje.

Afb. 33. De winkel kreeg in 1904 een uitbreiding met
een pand aan het Roopaardsteiger met atelier. Hulpkaart
277, opgemaakt juli 1904. Kadaster Archief Viewer.

Afb. 34. Advertentie van 6 maart 1909 in de Enkhuizer
Courant. Westfries Archief, Hoorn.

Vernieuwing winkel 1961
28 WFA, GAE M 249, 21 februari 1908. Moet nog worden opgezocht.
29 Enkhuizer Courant, 13 maart 1908, p. 2
30 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouw
vergunningen 1905-1979, inventarisnr. 4052, Enkhuizen, Wes
terstraat 64, veranderen winkel, 21 april 1942.
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Afb. 35. De onderpui uit 1904.
Foto collectie Köster.

Afb. 36. De winkel voor de
uitbreiding in 1942. Foto collectie Köster.

Afb. 37. Plattegrond uit 1942
van de winkel in de bestaande toestand. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 38. Plattegrond uit 1942
van de winkel in de vergunde
toestand. Westfries Archief,
Hoorn.
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uit te breiden.32 In het bestemmingplan stonden bepalingen die het volbouwen van de achtererven van
de panden aan de Westerstraat moesten voorkomen.
De plannen van Köster voor de boetiek waren daarmee in strijd. De gemeente zag echter toch een mogelijkheid om aan de wensen van Köster tegemoet te
komen door de uitbreiding te bezien vanuit het pand
aan de Roopaardsteeg, waarvoor geen beperkingen
golden. Zo verrees er een bouwlaag met een plat bitumen dak.
Textielsuper

Afb. 39. Doorsnede uit 1942 met een projectie van de
winkel, gezien naar de Westerstraat. Westfries Archief,
Hoorn.

In 1961 onderging zowel de onderpui als de winkel
een algehele modernisering door het bouwbedrijf
Gebroeders de Graaf.31 In deze periode speelden de
winkeliers in op de gewoonte van veel burgers om
op de vrije zondag vrijblijvend etalages te bekijken.
De winkels waren die dag wel gesloten, maar trokken desalniettemin veel bekijks. Om zoveel mogelijk
te kunnen tonen waren de etalages diep en bevond
de ingang zich soms meters achter de rooilijn, waardoor extra mogelijkheden ontstonden voor het uitstallen van producten. In 1961 kreeg Westerstraat 64
een diep portiek dat naar achteren breder werd met
opzij en aan de achterzijde etalage (afb. 40-41). Op
de vloer van het portiek kwamen flinten van het destijds populaire Solnhofener kalksteen te liggen. Aan
de straat kwamen tussen de smalle muurdammen in
rode baksteen aan weerszijden strakke, rechthoekige
spiegelruiten.
1973: Volbouwen van het achtererf
Na het sluiten van het atelier kreeg het winkeltje
aan de Roopaardsteeg een nieuwe bestemming als
boetiek Het Kaperschip. In 1973 vroeg Köster een
bouwvergunning aan om deze winkel aanzienlijk
31 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 4053, Enkhuizen, Westerstraat 64, veranderen winkel, 3 november 1961.

In 1992 vestigde zich in het winkelpand Westerstraat
64 de textielsuper Hans Textiel. Beneden werd alles wat de functionaliteit van de winkel in de weg
stond weggebroken en alle open ruimte op het erf
werd volgebouwd.33 Daarbij verdween ook de koepel
van het achttiende-eeuwse achterhuis. De gemeente
legde op dit punt geen beperkingen meer op. Aan
de voorzijde verrees de huidige onderpui. Om winkelruimte te winnen, wilde de textielsuper de trap
naar boven verwijderen. Bij dit voornemen maakte
de gemeente wel een kanttekening: ‘Het plan voorziet niet in een vaste trap naar de verdieping. De
verdieping wordt weliswaar niet gebruikt, maar het
zou een slechte zaak zijn uit oogpunt van beheer en
onderhoud, mede gelet op het feit dat het een monument betreft, als geen behoorlijke voorziening aanwezig is om de verdieping(en) te kunnen bereiken.
In overleg met de architect, is bepaald dat vanuit de
pantry, d.m.v. een beweegbare trap op een trapluik,
de verdieping bereikbaar zal worden gemaakt.’ Sinds
2020 is de winkelruimte weer in gebruik bij de familie Körver.
Conclusie
Het pand beschikt over een beeldbepalende, witte
voorgevel uit 1890 die paste bij de ambities van de
deftige modewinkel Gebroeders Köster, die toen in
het pand gevestigd was.
Van het zeventiende-eeuwse pand resteren nog
de (zwaar beschadigde) onderste balklaag, de gebinten van de verdieping zijn nog aanwezig en de kap
met de dubbele vliering. De zeventiende-eeuwse
32 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen,
bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 4054, Enkhuizen,
Westerstraat 64, veranderen voorgevel, 3 mei 1973.
33 WFA, toegangsnr. 1853-BD, Gemeente Enkhuizen,
bouwvergunningen 1980-1995, inventarisnr. 1663, Enkhuizen,
binnenstad, Westerstraat 64, veranderen van het winkelpand, 8
september 1992.
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Afb. 40. De onderpui in 1961.
Links de bestaande situatie,
rechts de vergunde. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 41. De voorgevel in 1962, kort na de vernieuwing,
foto G.J. Dukker. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.
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Afb. 41. De voorgevel in 1962, kort na de vernieuwing, foto G.J. Dukker. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

achtergevel onderging enkele ondergeschikte aanpassingen en werd aangestreken. Het zeventiendeeeuwse huis betreft een zeldzaam voorbeeld van een
tamelijk breed pand dat zich voordeed als een dubbelpand met een twee trapgeveltjes.

Van het achttiende-eeuwse achterhuis bleef van
de begane grond nauwelijks iets gespaard, maar de
verdieping bleef behouden.
Van het atelier uit 1889 bleven de kap en de geveltop achter behouden.
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