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ò

Afb. 1. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832, sectie
F. De rode pijl geeft de locatie aan van Westerstraat
91 (perceel 77). Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

ò

Afb. 2. Kadastrale hulpkaart 18 van Enkhuizen (F1010),
opgemaakt in de jaren veertig van de negentiende eeuw.
Kadaster Archief Viewer.

Identificatie
Westerstraat 91, 1601 AD Enkhuizen
De Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V,I. De provincie NoordHolland (uitgezonderd Amsterdam) (A. Oosthoek, Utrecht 1921) p. 99, vermeldt onder ‘Gevels met rechte
kroonlijst’: ‘Westerstraat 2-6. Gevel (XVIII A) met rijk versierde kroonlijst, Lodewijk XIV, waarin een alliantiewapen onder een kroon. Zoldervenster met zandstenen omlijsting. Deurtravee met omlijsting der deur en
fronton boven een venster. Onder de vensterdorpels zandsteenen lamberkijns.’
Herma M. van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, deel VIII, De provincie
Noordholland, tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen, ’s-Gravenhage 1955, p. 87: ´Westerstraat 91,
blijkens het alliantiewapen Buyskes-Verbruggen in de kroonlijst, kort na 1732 gebouwd (C. Brouwer, Tweede
Vervolg, p. 75), heeft een druk versierde gevel in Lodewijk XIV stijl. De ingangspartij in de linkertravee van
de vrij smalle gevel gelegen, is met het venster erboven omlijst en bekroond door gesneden ornamentwerk,
dat herhaald wordt als lambrequins onder de vensters op de verdieping. Boven de sterk geprofileerde kroonlijst die in het midden verkropt [omgehoekt] is en waartegen gesneden consoles en het op een draperie
1

Afb. 3. Voorgevel Westerstraat 91. Foto auteurs.

Afb. 5. Onderdorpel op de verdieping. Foto auteurs.
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Afb. 4. Metselwerk voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 6. Poortje ingang. Foto auteurs.

Afb. 7. Ionisch kapiteel van het poortje. Foto auteurs.

rustend wapen aangebracht zijn, verrijst een forse dakkapel met klauwstukken en bekroond door een vaas
met ijskegel motieven. Inwendig liggen naast een ruime gang een reeks vertrekken, waarvan de voorste een
schoorsteen betimmering en plafond bewaart in Lodewijk XVI trant; de tussenkamer bevat een schouw met
spiegel en schilderstukje met allegorische voorstelling, Lodewijk XIV; in de achterkamer een verminkte Lodewijk XV schoorsteenmantel.’
Rijksmonument 15140, aangewezen 22 februari 1966.
Registeromschrijving: ‘Midden 18e eeuwse voorbouw onder dwarsdak. Gevel met rechte kroonlijst waarop
druk geornamenteerde dakkapel; wapen en gesneden consoles op de gootlijst. Lambrequins onder vensters
op de verdieping. Omlijste deur met venster van de eerste verdieping. Snijraam. Inwendig voorkamer met
schouwbetimmering en plafond in Lodewijk XVI stijl. Tussenkamer met schouw met schilderstukje. Achterkamer met rococoschouw.’
Geschiedenis
Familie Semeyns
Nummer 91 staat aan de zuidzijde van de Westerstraat. Het diepe perceel strekt zich uit tot aan de
Harpstraat. Heden doet het achtererf dienst als parkeerplaats. Het oude gedeelte van de Westerstraat
behoorde tot de oudste straten in Enkhuizen en
vormde oorspronkelijk een lintbebouwing. De straat
zet zich ten westen van de stad voort door een poldergebied dat bekend staat als de Streek. Het huis
heeft aan weerszijden een druipgoot.

De verponding van 1630 noemt Claas Pieterszoon Breemberg als bewoner.1 Op 5 mei 1667
maakte het huis deel uit van een onverdeelde boedel
van de erfgenamen van Pieter Allertszoon Semeyns
(1610-1666).2 Als telg uit een belangrijk regentengeslacht was hij in 1653 schepen geweest, vanaf 1654
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, 104-105.
2 Thijs Postma, Enkhuizer Patriciërs, versie 13 mei 2018, www.
thijspostma.nl.
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Afb. 8. Hardstenen ornament tussen het ingangspoortje en het venster erboven. Foto auteurs.

Afb. 9. De kuif boven de
as met de ingang. Foto
auteurs.

Afb. 10. Het alliantiewapen
in het fries. Foto auteurs.
4

Afb. 11. De dakkapel.
Foto auteurs.

tot aan zijn dood lid van de vroedschap van Enkhuizen, van 1655 tot en met 1566 (in totaal zes keer)
burgemeester, in 1656 bewindvoerder van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, in 1653 en van
1658 tot 1660 voogd (ook wel regent) van het Oude
Armen Weeshuis en in 1656 ouderling. Hij stierf
Afb. 12. De voordeur. Foto auteurs.

ongehuwd. Op 10 april 1671 was het huis in eigendom van zijn zus Sijbreg Allertsdochter Semeijns
(overleden 1699), de weduwe van kapitein Everhard
van Hemert (overleden 1663). Later was het eigendom van het neefje Dirk Semeijns (1668-1727), de
zoon van Simon Allertszoon Semeijns (1613-1669)
Afb. 13. De achtergevel van de verdieping. Foto auteurs.
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Afb. 14a en 14b. De achtergevel in 1972, links de bestaande toestand, rechts de vergunde situatie. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 15. De vergunde toestand van de achtergevel in 1988.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 16. De achtergevel. Foto auteurs.
6

Afb. 17. De lengtedoorsnede in 1873. Westfries Archief, Hoorn.

en Trijntje Dirksdochter Dol (1632-1694). Koopman
Dirk Semeyns bekleedde tal van belangrijke ambten, waaronder schepen van 1701 tot 1727 (zeven
keer), ouderling van 1707 tot 1725, kerkmeester van
1713 tot 1714, weesmeester van 1720 tot 1727 en lid
van de vroedschap van Enkhuizen van 1724-1727.
In 1701 was hij getrouwd met zijn nicht Catharina
Brouwer (1672-1761).3 Als weduwe verkocht ze het
huis De Pauw op 15 mei 1731 aan Pieter Gerritszoon Buyskes (1666-1743), die op dat moment burgemeester van Enkhuizen was.4 Het betrof een smal,
diep huis, bestaande uit een begane grond en een
zolder, vermoedelijk met een trapgevel aan de Westerstraat. Dit type huis kwam in de zeventiende eeuw
in Enkhuizen nog veel voor.
Familie Buyskes
Koopman Pieter Buyskes, de nieuwe eigenaar, was
Raad van Enkhuizen van 1701-1743, schepen in
1691, 1693 en 1698, veertien keer burgemeester in
de periode 1702-1734, bewindvoerder van de OostIndische Compagnie in 1702, lid van de Raad van de
Admiraliteit van 1704 tot 1709 en van 1730-1731,
Gecommitteerde raad in 1717-1718, waardijn van de
West-Friese Munt van 1719-1743 en bekleedde hij
daarnaast nog tal van kleinere ambten. Op 24 okto3 Thijs Postma, Enkhuizer Patriciërs, versie 13 mei 2018, www.
thijspostma.nl.
4 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 0003, Oudrechterlijke en weeskamer archieven, 1357-1858, inventaris
1, Gewone rechtspraak, 1.14, Enkhuizen, inventarisnr. 4964,
1729-1732, 15 mei 1731, scannr. 0003_4964_00154.jpg.

ber 1690 was hij getrouwd met Pietertje Thades Strijkebolle (1669-1727), die 26 keer aantrad als voogdes
van het Oude Armen Weeshuis aan de Westerstraat.5
Na de aankoop van het huidige Westerstraat 91 liet
Pieter Buyskes het meteen verbouwen. Huiseigenaren die hun huis opknapten in de nogal vervallen
stad, kregen in die tijd vaak een vrijstelling van de
verponding. Op 18 januari 1732 kreeg burgemeester Buyskes deze van zijn medebestuurders in het
stadhuis: ‘Hebben de Heeren Burgemeesters en de
Regeerders der stad Enchuizen geaccordeert aan de
heer Pieter Buiskes regeerend burgemeester vrijdom
van verpondingen, zoo ordinaire als extraordinaire
van zijn nieuw gemaakte timmeragie, staande aan de
ZZ [zuidzijde] van de oude Westerstraat belent ten
oosten Jan Blaauw en ten westen de erven van Jacob
Riem, en zulks voor den tijd drie agtereen volgende
jaren.’6 Boven het voorste gedeelte van het huis verrees een verdieping met een schilddak met daarvoor
een nieuwe gevel met ornamenten in de stijl Lodewijk XIV (afb. 3, 17). Bovenin de kroonlijst prijkt
tot op heden een alliantiewapen, dat betrekking
heeft op zijn zoon Thade Pieterszoon Buyskes (17081760) en Petronella Verbruggen (1708-1779), die op
3 juni 1731 met elkaar in het huwelijk traden. Vader
Pieter liet het huis dus opknappen voor het huwelijk
van zijn zoon. Thade vervulde, net als zijn vader, tal
5 Thijs Postma, Enkhuizer Patriciërs, versie 13 mei 2018, www.
thijspostma.nl.
6 WFA, toegangsnr. 0120, Oud Archief Stad Enkhuizen 13531815, inventarisnr. 300, 6 januari 1723 tot 31 december 1732,
18 januari 1632, scannr. 0120_300_0165.
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Afb. 18. Plattegrond van de begane grond in 1950 (bestaande toestand).
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 19. Plattegrond van de verdieping in 1950
(bestaande toestand). Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 20. Plattegrond van de
begane grond en de verdieping
in 1972 (bestaande toestand).
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 21. De verdieping uit
1731gezien naar het oosten.
Foto auteurs.

Afb. 22. De balklaag van de
verdieping. Foto auteurs.

van ambten. Zo was hij vier keer schepen, voogd van
het Oude Armen Weeshuis aan de Westerstraat en in
1731 weesmeester. Zijn vrouw was 29 keer voogdes
van het Provenshuis.
Arnoldus Buyskes (1742-1824), de zoon van het
echtpaar, bleef tot aan zijn dood in het huis wonen.
Hij vervulde van 1765 tot 1786 negen keer het ambt
van schepen, hij was waagmeester van 1775 tot 1797,
kerkmeester van 1781 tot 1790, ouderling in 1776,
1788 en 1809 en medeoprichter en van 1780 tot aan
zijn dood directeur van het Oeconomisch Werkhuis.
Arnoldus bleef ongehuwd. Als erfgenamen wees hij
zijn achternichtjes aan. Zo aanvaardde Anthonia
Maria Jungius uit Edam, weduwe van Mr Thade de
Vries, op 24 april 1824, namens haar vijftienjarige

dochter Anna Wilhelmina de Vries, het huis van
haar oudoom, die op 16 april was overleden.7 Op 8
juni van hetzelfde jaar besloten de voogden van de
achternichtjes het huis te verkopen. Aan de koop
stelden ze een aantal voorwaarden: ‘De kooper van
het huis Wijk C W328 zal gehouden zijn over te nemen eene tuinbank en twaalf kleerstokken en daarvoor boven den uitgeloofden koopprijs te betalen
eene som van negen guldens en een tuinbeeld voor
één gulden. Bij het huis hoorden een stal (wijk C, N.
302) en een wagenhuis (wijk C, N. 303). De koper
7 WFA, toegangsnr. 1685 Notarissen in West-Friesland tot
1843, Inventaris 7, Enkhuizen, 7.65, Lambert Hunnink, inventarisnr. 1576, 24 april 1832, scannr. 1685_1576_00107.jpg
- 1685_1576_00112.jpg.
9

Afb. 23. De bedstee in de brede kamer. Foto auteurs.

Afb. 24. De smalle kamer. Foto auteurs.

Afb. 25. De doorgang naar de grote kamer op de verdieping, gezien naar de Westerstraat. Foto auteurs.

Afb. 26. De opgang naar de zolder. Foto auteur.

10

was de notaris Matthijs Korver Reyffert.8 Hij bezat
het huis nog in 1832, toen het perceel werd opgetekend door het kadaster (afb. 1). Het huis was destijds
via een lange, smalle gang verbonden met een stal en
een koetshuis op een breed achtererf aan de Harpstraat, dat zich tevens uitstrekte achter het buurpand
Westerstraat 93.
Latere eigenaren
Notaris Reyffert verkocht het huis op 2 november
1836 aan Gesina Maria Stoffels, de huisvrouw van
de banketbakker Gerardus Johannes Bergwever.
Gesina bezat een groot aantal panden. Westerstraat
91 verhuurde ze aan notaris Gerrit Bolding, die het
huis op 2 november 1838 kocht van banketbakker
Bergwever, die optrad als lasthebber van zijn vrouw.
Notaris Bolding liet de stal en het koetshuis op het
achtererf slopen en verkocht het huis en erf in 1849
aan de grutter Gosse Gorter Moll (afb. 2).9 Door een
boedelscheiding kwam het huis in 1869 in bezit van
koopman Jacob Moll, die het in 1900 verkocht aan
directeur van de Rijks betonningsmaatschappij Johannes van Loo, die verantwoordelijk was voor de
plaatsing en het onderhoud van bakens op de Zuiderzee.10
In 1910 verkocht Van Loo het huis aan de
Noord-Hollandsch Landbouw Crediet. Beneden
verdween de woonfunctie en kwam een kantoor en
een balie. In 1937 liet de directeur van de vestiging,
G.C. Breebaart, een brandvrije kluis van gewapend
beton aanbrengen.11 In die periode kreeg de kantoorruimte eveneens een lichtplafond. Vanaf 1940 kreeg
het huis een nieuwe bestemming als vestiging van de
Amsterdamsche Bank. In 1949 kocht J. Kofman het
pand voor de Vereeniging Christelijke Jongelings8 WFA, toegangsnr. 1685 Notarissen in West-Friesland tot
1843, Inventaris 7, Enkhuizen, 7.65, Lambert Hunnink, inventarisnr. 1576, 8 juni 1832, scannr. 1685_1576_00126.jpg 1685_1576_00128.jpg.
9 Kadaster 1832, Enkhuizen, sectie F, nr. 77, Matthijs Korver
Reyffert, rentenier, huis en erf; Kadaster Archief Viewer (KAV),
Enkhuizen, leggerartikel 665 (M.K. Reyffert, notaris) F77, huis
en erf, verkoop 2 november 1836; 1339 (Gesina Maria Stoffels,
zonder beroep) F77, huis en erf, verkoop 10 november 1838;
1453 (Gerrit Boldingh, notaris) F77, huis en erf, gaat over in
F1010, huis en erf, dj1849 verkoop; F1010, hulpkaart 18 [achterhuis aan Harpstraat gesloopt].
10 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 1057 (Gosse Gorter Moll,
grutter) F1010 huis en erf, scheiding dj 1870; 2501 (Jacob Moll,
koopman) F1010, huis en erf, dj 1901 verkoop; 4935 (Johannes
van Loo, directeur van Rijks betonnings magazijn) F1010, huis
en erf, dj 1910 verkoop.
11 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr.
3007, Enkhuizen, Westerstraat 91, maken brandvrijekluis, 17
augustus 1937.

Afb. 26. De zolder van de verdieping uit 1731, gezien
naar het oostelijke dakschild. Foto auteurs.

vereeniging ‘Koop de Waarheid en verkoop ze niet’.
Hij liet in 1950 een keuken aanbrengen op de zolder,
onder een nieuwe dakkapel.12 In 1961 werd het pand
zetel van de Nederlands Hervormde Stichting Het
Buijskeshuis.13 Sindsdien staat het pand bekend als
het Buijskeshuis.
Vanaf 1972 kwam er beneden een supermarkt
van de keten Vezo van kruidenier Gerardus Veken,
die in 1976 in bezit werd van Vezo Beheer. Later
maakte deze plaats voor een drankwinkel van Mitra.14 Bij het doorbreken van de vroegere vertrekken
12 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 3008, Enkhuizen, Westerstraat 91, maken keuken op de verdieping, 23 september
1950; inventarisnr. 3009, Enkhuizen, Westerstraat 91, bouw
overkapping aan de Harpstraat, 14 juni 1954.
13 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 5348 (Noord-Hollandsch
Landbouw Crediet NV, tav G.E. Breebaart, Westerstraat 91,
Enkhuizen) F1010, huis en erf, dj 1941 verkoop; 7724 (Amsterdamsche Bank NV) F1010, huis en erf, dj 1950 verkoop; 7440
(De Vereeniging Christelijke Jongelingsvereeniging “Koop de
Waarheid en verkoop ze niet (Spreuken 23-23a) ” pa J. Kofman) F1010, dj 1951 verbouw, dj 1962 verkoop; 8985 (Stichting Nederlands Hervormde Stichting Het Buijskeshuis) F1010,
huis en erf, dj 1973 verkoop.
14 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 7623 (Gerardus Veken kruidenier, eigenaar supermarkt) F1010 M, dj 1973 verb. en sloping, dj 1977 verkoop; 11256 (Vezo Supermarkt BV) ged. win11

Afb. 28. De kap van de
verdieping. gezien naar het
dekachild aan de achterzijde (zuidzijde). Foto auteurs.

Afb. 29. De kap van de verdieping. gezien naar het oosten.
Foto auteurs.

Afb. 30. Links het dakschild
aan opzij, rechts het dakschild aan de achterzijde.
Foto auteurs.
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voor winkelruimte gingen beneden de vroegere indeling en de drie in de registerbeschrijving vermelde
schouwen (zie p. 3) verloren.15
Beschrijving
Voorgevel
De lijstgevel aan de Westerstraat vertoont zeer fijn
metselwerk in staand verband met een dunne lintvoeg en nog dunnere stootvoegen, zoals bij schoon
achttiende-eeuws metselwerk gebruikelijk (afb. 3,
4). De gevel met twee bouwlagen telt drie assen, met
de ingang in de linker. De vensters beneden zijn iets
hoger dan die boven. De vensters beneden zijn voorzien van een strekse boog. Onder de onderdorpel
van de vensters daarboven bevindt zich een hardstenen ornament met voluten van loofwerk opzij
en een schelp in het midden (afb. 5). De omlijsting
van de ingang en die van het venster erboven vormen een doorlopend geheel. Het poortje om de ingang vertoont aan weerszijden pilasters met Ionische
kapitelen met overhoekse voluten in de vorm van
ramshorens volgens het in de achttiende eeuw populaire ordeboek uit 1615 van Vicenzo Scamozzi (afb.
6, 7). Boven het hoofdgestel van het poortje staat een
hardstenen borstwering met opnieuw loofwerk en
een schelp (afb. 8). Dit onderdeel vormt de overgang
naar het smallere, omlijstte venster erboven. Als bekroning van de linker as dient een uit hout gesneden
toog, versierd met een schubmotief en symmetrisch
loofwerk (afb. 9). De rijk geprofileerde hoofdgestel
dat de gevel bekroont, bevat aan de uiteinden en
ter hoogte van de middenas een omhoeking. Opzij
dragen zware en rijk gesneden voluten de kroonlijst.
In het midden bevat het fries een sierlijk uitgevoerd
alliantiewapen met een kroon en aan de onderzijde
voorzien van een lamberkijn (afb. 10). Aan weerszijden van de rijk uitgevoerde dakkapel bevindt zich
loofwerk. Op de toog staat een siervaas met ijspegels
(afb. 11).
De deur vertoont kenmerken van de Lodewijk
XVI stijl en dateert daarom vermoedelijk uit de late

achttiende eeuw of later (afb. 12). De grove roedeverdeling van de schuifkozijnen duidt erop dat ze in
de negentiende eeuw of later de oorspronkelijke vervingen.
Achtergevel
De achtergevel van de in 1731 toegevoegde verdieping op het voorste deel van het huis bestaat uit
oranje metselsteen die uit de eerste helft van de zeventiende eeuw zou kunnen dateren (afb. 13). De
halfsteens muur is opgetrokken in halfsteens verband.
De onderpui van de achtergevel onderging gedurende de twintigste eeuw een aantal verbouwingen. In de bestaande toestand in 1972 bevatte de
gevel beneden hoge schuifvensters met een negentiende-eeuwse roedeverdeling, die dat jaar verdwenen (afb. 14a en b, 15). De geveltop vertoont aan
weerszijden van een brede lijst uitzwenkende toplijnen (afb. 16). Boven de lijst is het zadeldak afgeknot.
De oranje baksteen komt overeen met die van de
achtergevel van de verdieping uit 1731. In de steens
zchtergevel werd net als in de voorgevel een staand
verband toegepast in plaats van het in die tijd ge-

Afb. 31. De hoekkepers komen samen in een makelaar.
Foto auteurs.

kel, parkeerterrein, dj 1982 naamwijziging; 12612 (Vezo Beheer
BV); in 1989 dragen directeuren B.Q. Veken, G. Veken en G.
Deen pand over aan Unigro. In 1998 overgedragen aan Alberda
Jelgersma.
15 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 3010, Enkhuizen, Westerstraat 91, veranderen pand, 6 juli 1972; inventarisnr. 3011,
Enkhuizen, Westerstraat 91, veranderen bovenwoning, 21 juni
1973; toegangsnr. 1853-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, inventarisnr. 1167, Enkhuizen; Binnenstad, Westerstraat 91, maken van een aanbouw aan de achterzijde van het winkelpand, 22 maart 1988.
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Afb. 32. Blokkeel tussen juk en
borstwering. Foto auteurs.

Afb. 33. Het houten gewelf van de dakkapel. Foto auteurs.

Afb. 34. De haardplaats op de achterzolder.
14

Afb. 35. De eiken d ekbalken
op de zolder boven de
vroegere binnenhaard. Foto
auteurs.

bruikelijke kruisverband. Dit wijst erop dat de achtergevel waarschijnlijk in 1731 opnieuw werd opgetrokken.
De begane grond
Sinds de begane grond in 1972 werd ingericht als
supermarkt, verdween, op het voorste gedeelte van
de gang na, de oorspronkelijke indeling. Deze is nog
weergegeven op een plattegrond van de bestaande
toestand uit 1950 en 1972 (afb. 18, 20). Achter de
deur strekte zich een brede gang uit met daarnaast
een voorkamer. De gang die doorliep tot aan de achtergevel werd dieper in het huis smaller. In 1832 zette deze voorbij de achtergevel nog voort tot aan het
koetshuis en de stal aan de Harpstraat (afb. 1). In het
tussenvertrek of binnenhaard achter de voorkamer
werd in 1937 een brandvrije kluis geplaatst en in dezelfde periode kwam hier een plafondlicht. De monumentenbeschrijving van Van den Berg uit 1955 en
de registerbeschrijving uit 1966 noemen drie schouwen, een in de voorkamer, een in de binnenhaard en
een in de achterkamer. Deze staan ook voorgesteld
op de plattegronden uit 1950 en 1972 (afb. 19, 20),
maar ze zijn na die tijd verdwenen. Die in de voorkamer zou zijn uitgevoerd in de stijl van Lodewijk
XVI, dus uit de late achttiende eeuw dateren. De
schouw in de binnenhaard bevatte een spiegel en een
schouwstuk met allegorische voorstelling. De gehavende schouw in de achterkamer zou de kenmerken
van de Lodewijk XV vertonen. De structuur van het
huis met voorkamer, binnenhaard en achterkamer
zou nog kunnen teruggaan op de zeventiende eeuw,

toen een dergelijke indeling in Enkhuizen gebruikelijk was. Op de begane grond zijn door de huidige
interieurafwerking van de drankwinkel geen sporen
van een oudere toestand waar te nemen.
De verdieping
De verdieping op het voorste gedeelte van het huis
bevatte tot voor kort een brede en een smalle kamer,
beide tamelijk hoog (afb. 19, 20). De brede had aan
de achterzijde een doorgang, een bedstede en een
kast en de smalle een doorgang en een kast. Heden
zijn de twee kamers doorgebroken (afb. 21-27).
Het schilddak van de ondiepe verdieping strekt
zich uit in de breedte. Deze bevat een grenen kap. In
de breedte staan twee grenen jukken, elk bestaande
uit twee schuine stijlen, twee korbelen en een dekbalk, waarover de wormbalken liggen die de sporen
ondersteunen (afb. 28, 30). De jukken staan op een
muurplaat ter hoogte van de zoldervloer. De sporen
staan op een hoger gelegen muurplaat boven een
borstwering. De dakschilden opzij worden aan beide
zijden ondersteund door twee kreupele, overhoeks
geplaatste jukken die het onderste gedeelte vormen
van de hoekkepers (afb. 27, 29). Daartussen staat een
kreupel dwarsjuk. De hoekkepers komen bovenin
samen in een korte makelaar (afb. 31). De jukken
zijn gefixeerd met een blokkeel (afb. 32). De dakkapel voor heeft aan de binnenzijde een houten tongewelf (afb. 33).
De achterzolder
In 1950 bevatte het gedeelte van de zolder boven de
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Afb. 36. De eiken dekbalken
op de achterzolder.
Foto auteurs.

Afb. 37. Een latere schuine stijl ter vervanging van een veel
oudere. Foto auteurs.
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binnenhaard een overloop, kasten en een lichtkoker
voor het lichtplafond beneden. De zolder daarachter beschikt tot op heden aan weerszijden over hoge
knieschotten. Boven de schouw in de achterkamer
werd op enig moment een haardplaats getimmerd.
Vermoedelijk stammen de knieschotten uit de naoorlogse periode waarin het pand diende als verenigingsgebouw (afb. 34). De dekbalken op de zolder
zijn voor een groot deel van eiken (afb. 35, 36). Door
de betimmeringen zijn de meeste stijlen en korbelen
van de jukken niet zichtbaar en voor zover zichtbaar
zijn deze in de twintigste eeuw vertimmerd (afb. 37).
De eiken dekbalken wijzen op een bouwtijd van het
oorspronkelijke pand in het begin van de zeventiende eeuw of vroeger.
Conclusie
Het huidige pand uit de late zestiende eeuw of de

eerste helft van de zeventiende eeuw ontstond door
een ingrijpende verbouwing in 1731. De patriciër
Pieter Buyskes liet het huis verbouwen voor zijn
zoon Thades en zijn schoondochter Petronella Verbruggen, die er na hun huwelijk gingen wonen. Hun
alliantiewapen staat voorgesteld in het wapen in het
fries van de kroonlijst. In 1731 verrezen de huidige
voorgevel in Lodewijk XIV stijl, de verdieping op het
voorste gedeelte van het pand en de huidige geveltop
achter. Van voor de verbouwing resteren nog delen
van de kap in de achterzolder. Van de vroegere indeling on een voorkamer, een binnenhaard en een achterkamer aan een gang, resteert alleen nog het voorste gedeelte van de gang. De verdween omstreeks
1972, tegelijk met drie achttiende-eeuwse schouwen.
De rijke voorgevel uit 1731 behoort tot de rijkste uit
deze periode in Enkhuizen.
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