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Bouwhistorische beschrijving
Westerstraat 232, Enkhuizen
Gerrit Vermeer
Vereniging Oud Enkhuizen, februari 2022
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Afb. 1. De voorgevel van Westerstraat
232. Foto auteur 2008..

Identificatie
Westerstraat 232, 1601 AR, Enkhuizen
Rijksmonument 15231
Registeromschrijving: ‘Pand met hoge kap waarvoor
ingezwenkte afgeknotte halsgevel XIX.’
Situering
In de stadsuitbreiding van Enkhuizen uit omstreeks
1590-1600 strekt zich in het verlengde van de
Wes
terstraat in de oude binnenstad de nieuwe
Westerstraat uit. Deze voert via de nog bestaande
Westerpoort of Koepoort naar het westen, richting
Hoorn. De stadsuitbreiding raakte gedurende de
zeven
tiende eeuw slechts gedeeltelijk bebouwd,
maar juist aan de Westerstraat verrees er nog

wel een vrijwel aaneengesloten bebouwing. Het
huidige pand Westerstraat 232, dat bestaat uit een
begane grond en een zolder met de kopgevel aan
de straat. Het staat in een gedeelte van de nieuwe
Westerstraat waarin de percelen volgens de nieuwe
verkaveling in de stadsvergroting niet exact recht
hoekig zijn, maar enigszins scheef (afb. 1). Deze
onregelmatigheden kunnen duiden op erfgrenzen
van voor de stadsuitbreiding, uit de periode dat zich
hier her en der wat lintbebouwing bevond, zoals
te zien is op de kaarten van Jacob van Deventer
uit omstreeks 1560. Mogelijk bleef de bestaande
bebouwing waar mogelijk gehandhaafd en kwam
deze buitenbebouwing zo binnen de veste te staan.
Het naar achteren geleidelijk breder uitlopende erf
loopt door tot aan een pad dat bereikbaar is via de
1

Afb. 2. De oostelijke zijgevel
van Westerstraat 232. Foto
auteur, 2008.

Afb. 3. De oostelijke zijgevel
van Westerstraat 232 met de
tuitgevel aan de acherzijde.
Foto auteur, 2008.

Afb. 4. De voorste drie balken
aan de oostzijde. De zijmuur
heeft aan de binnenzijde een
bekleding. Foto auteur.
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Afb. 5. De voorste drie
balken aan de westzijde.
De zijmuur heeft aan de
binnenzijde geen bekleding.
De raveling van het trapgat
is van recentere makelij. Foto
auteur.

Afb. 6. De achterste drie
balken aan de westzijde,
gezien naar het westen. Foto
auteur.

Romeinstraat, een dwarsstraat van de Westerstraat.
De bouwhistorische waarnemingen sluiten niet uit
dat Westerstraat 232 al voor de stadsuitbreiding tot
stand kwam. Met een ruime marge kan de oudste
kern het voorzichtig gedateerd worden omstreeks
1600, zoals hierna blijkt.
Oude kern
De voorgevel staat in de registeromschrijving ver
meldt als negentiende-eeuws (afb. 1). Dat geldt zeker
voor de omtrek van de geveltop, maar het metsel
werk op de verdieping bestaat wel uit baksteen uit
de late zestiende of uit de eerste helft van de zeven
tiende eeuw. De zijgevel vertoont ongeveer dezelfde
steen (afb. 2). Het bovenste gedeelte van de voorgevel
sluit met een blokvertanding op de zijgevel aan. De

ankers aan de voorzijde zijn negentiende-eeuws.
Het staat hiermee niet vast dat de gevels oud zijn.
In Enkhuizen staan wel meer huizen met muur
werk dat in de eerste helft van de negentiende eeuw
opgetrokken uit hergebruikte baksteen. Aan sloop
materiaal bestond toen geen gebrek vanwege de vele
panden die in die periode nog werden gesloopt. De
achtergevel betreft een eenvoudige tuitgevel (afb. 3).
Boven de begane grond zijn aan de voorzijde en
aan de achterzijde van het huis enkele balken zicht
baar. Alle balken zijn geschilderd. De twee balken
voor in het huis vertonen zowel links als rechts een
pengat voor een korbeel (afb. 4 en 5). De vroegere
ver
bindingen zitten opvallend dicht bij de muur.
Het valt niet vast te stellen of het dek- of trekbalken
betrof. Eronder zou ook een zwanenhalskorbeel ge
3

Afb. 7. Deels zichtbare
krommer met blokkeel aan
de voorzijde (westkant). Foto
auteur.

Afb. 8. Deels zichtbare
krommers aan de voorzijde
(oostkant). Foto auteur.

Afb. 9. Achter de isolatie op
de vliering bevinden zich
sparren van de kap. Foto
auteur.
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Afb. 10. Westerstraat 232 (D237) op de kadastrale
minuutkaart uit 1832, aangegeven met een rode pijl.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 11. Kadastrale hulpkaart van sectie D, nummer 129,
opgemaakt 25 juni 1879. Kadaster Archief Viewer.

zeten kunnen hebben, maar dan zonder een bege
leidende muurstijl, dus bij wijze van console.
Achterin het huis bevinden zich nog een drietal
balken, waarvan de middelste balk een kreupele balk
betreft die eindigt tegen een raveelbalk (afb. 6). De
balken dragen een hoekprofiel en zijn veel minder
oud dan die aan de voorzijde van het huis, vermoe
delijk negentiende-eeuw of nog later.
Op zolder is vrijwel de gehele kap weggewerkt
achter recente interieurafwerking. Op enkele plaat
sen zijn onderdelen te zien van de gebinten (afb. 7 en
8). Het gaat daarbij steeds om eiken krommers die
op een versnijding in de zijmuur staan en gefixeerd
zaten met een blokkeel, waarvan er nog één resteert.
Op de vliering zitten achter recente isolatie sparren,
waarop in recentere tijden dakbeschot is aangebracht
(afb. 9). Deze staan op een borstwering. Krommers
vonden in Enkhuizen toepassing tot in het begin van
de zeventiende eeuw. Op het dak liggen Hollandse
pannen (afb. 3).

bouwing van de Westerstraat loopt. Rechts van het
voorhuis bevond zich een open ruimte die uitkwam
op een binnenplaats. Hendrika verkocht haar huis in
1863.
De nieuwe eigenaar, de arbeider Johannes
Pekela, liet het achterhuis en de gang naar het voor
huis slopen in 1879. Daarvoor in de plaats ver
rees er achter het voorhuis een smalle uitbouw, die
vermoedelijk een (bij)keuken bevatte. Op de ka
dastrale hulpkaart van de nieuwe situatie staat de
omtrek van de verdwenen bebouwing in potlood
aangegeven (afb. 11).1
Na de verbouwing verkocht Pekela het huis aan
tuinman Klaas Buisman, die het in hetzelfde jaar
door
verkocht aan koopman Jacob Palenstein uit
Warmenhuizen. In 1881 of 1882 liet hij de uitbouw
aan de achterzijde van het voorhuis verbreden over
de volle breedte van het percveel en liet hij aan de
voorzijde opzij van het huis eveneens een aanbouw
verrijzen. Op een gevelopmeting uit 1944 staat deze
ondertussen verdwenen aanbouw weergegeven (afb.
12). De gevel bevatte twee hoge vensters. Daarbo
ven ging het muurwerk tamelijk hoog op en er is
geen zadeldak zichtbaar. Vermoedelijk was deze
zijkamer afgedekt met een lessenaarsdak en had de
betrekkelijk ondiepe kamer aan de achterzijde een

Geschiedenis vanaf 1832
In 1832 was het huis eigendom van koopvrouw
Hendrika Koster, dat op de kadastrale minuutkaart
sectie D van Enkhuizen staat aangegeven als perceel
237 (afb. 10). Zij bezat in Enkhuizen geen ander
huis, dus ze zal er ook hebben gewoond. Achter het
voorhuis aan de Westerstraat sloot een lange, smalle
verbindingsgang aan die leidde naar een breed ach
terhuis. Samen met een klein gebouwtje stond dat
aan de eerdergenoemde pad dat hier achter de be

1 Kadaster Archief Viewer (KAV), Enkhuizen, leggerartikel
461, Hendrika Koster, koopvrouw, D237 verkoop dj 1864;
2590, Johannes Pekela, arbeider, bel 1864. Na de wijziging bleef
het perceelnummer gehandhaafd, maar de gewijzigde situatie
werd wel ingetekend. D237: hulpkaart 129, opgemaakt 25 juni
1879.
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ò
Afb. 12. Kadastrale hulpkaart van sectie D, nummer 137,
opgemaakt 17 juni 1862. Kadaster Archief Viewer.

Afb. 14. Gevelopmeting uit 1944.
Vereniging Oud Enkhuizen.
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Afb. 13. Kadastrale hulpkaart van sectie D, nummer 308,
opgemaakt mei 1925. Kadaster Archief Viewer.

Afb. 15. Bouwtekening D. Fledderus uit 1952 met bestaande en vergunde situatie.

veel lagere gevel. Dit betreft een type tuingebouw
dat in Enkhuizen voorkwam sinds de zeventiende
eeuw en ook in gewone straten geregeld toepassing
vond. Zijkamers kwamen in Enkhuizen voor vanaf
de achttiende eeuw. Vaak betrof het uitbreidingen
die mogelijk waren door het verdwijnen van een
buurpand. Achter de aanbouw, vermoedelijk een zij
kamer, bevond zich een kleine binnenplaats. Kort na
deze uitbreidingen verkocht de koopman het huis.2
De nieuwe eigenaar, de melkverkoper Willem
van Bleissen, liet volgens het kadaster in 1885 iets
bijbouwen, maar daarvan bestaat geen kadastrale
op
meting. In 1897 verkocht hij het huis aan de
wagenmaker Gerrit van Leeuwen en de schilder
Ewoud Smit. In 1900 ging het huis volledig over naar
2 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 2558, Klaas Buisman, tuin
man, dj 1880 verkoop; 3611, Jacob Palenstein, koopman, War
menhuizen, dj 1880, herbouw, dj 1882 verkoop. D237: hulp
kaart 137, opgemaakt 17 juni 1882.

de laatste. Smit verkocht het in 1901.3
Bij een van de verbouwingen in de negentiende eeuw
moet de voorgevel zijn huidige afgeknotte klokgevel
hebben gekregen (afb 1, 14, 17).
Bakkerij
De nieuwe eigenaar, de rooms-katholieke bak
kersknecht Jan Ooteman uit Grootebroek, kreeg in
1901 vergunning in zijn juist verworven pand een
bakkerij met winkel te beginnen.4 Er moet een ver
bouwing tot bakkerij hebben plaatsgevonden, maar
daarvan bleven geen stukken bewaard. Wel vond er
in 1925 een nieuwe opmeting plaats van het pand
3 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 2665, Willem van Bleissen,
melkverkoper, 21, D237, dj 1886 bijbouw, dj 1898, verkoop;
4536, Gerrit van Leeuwen, wagenmaker, Ewoud Smit, zonder,
dj 1901 scheiding; 3375, Ewoud Smit, schilder, dj 1902 verkoop.
4 Westfries Archief, Hoorn, toegangsnr. 0121, Gemeentebe
stuur Enkhuizen 1813-1921, inventarisnr. 1782 Hinderwetver
gunningen, 1901, nr. 82. Oprichten van broodbakkerij, 1901.
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Afb. 16. Westerstraat 232 (rechts), gefotografeerd in maart 1952 door G.J. Dukker.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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(afb. 13). In 1941 werd de bakkerij geveild. Via
gemeenteopzichter Reinder Aris Kooijman en ma
kelaar Paulus Pool kwam het pand in 1941 bezit van
zaadteler en koopman Abraham Joostzoon Sluis. De
toenmalige toestand van het pand is te zien op de
reeds genoemde opmetingstekening uit 1944 (afb.
14). Zaadhandelaar Sluis verkocht het pand in 1950
aan de stukadoor Leendert Ente Kolk, die het in
1952 ingrijpend liet verbouwen naar plannen van de
Enkhuizer architect D. Fleddérus.5 De plattegrond
van de bestaande toestand bij de ver
gun
nings
aanvraag voor de verbouwing toont de indeling van
de vroegere bakkerij (afb. 15).6 Hierdoor valt de
toestand van het pand in de eerste helft van de twin
tigste eeuw in grote lijnen te reconstrueren.
De onderpui van de gevel, die jonger is dan
de top, is opgetrokken uit een veel grauwere steen.
De onderpui bevatte in 1944 nog een deur met
bovenlicht in het midden en iets bredere schuifven
sters aan weerszijden. De deur in het midden duidt
op een winkel, aangezien het bij een woonhuis veel
praktischer is de voordeur in een van de zijassen te
hebben. Deze onderpui kwam daarom vermoedelijk
rond 1901 tot stand.
Na de vestiging van de bakkerij in het pand
diende het voorste gedeelte van het huis, achter de
deur in het midden als winkel (afb. 15). De aanbouw
opzij uit 1882 staat aangegeven als ‘kamertje’. Rechts
achterin de winkel bevond zich een trap naar de zol
der. De woonkamer achter de winkel bevatte twee
bedsteden, die in Enkhuizen in de eerste helft van de
5 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 4802, Jan Ooteman, bakker,
huis, erf, dj 1926 redres, dj 1943, veiling; D237: hulpkaart
308, opgemaakt mei 1925; 7876, Reinder Aris Kooijman,
gemeenteopzichter, dj 1943 verkoop; 7885, Paulus Pool,
makelaar, dj 1943 verkoop; 5690, Abraham Joostzoon Sluis,
koopman, zaadteler, dj 1951, verkoop; D237: hulpkaart
481, opgemaakt dienstjaar 1977; 8226, Leendert Ente Kolk,
stucadoor, dj 1953 verbouw, dj 1985 verkoop.
6 Westfries Archief, Hoorn, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente
Enkhuizen, bouwvergunningen, 1905-1979, inventarisnr. 4397,
veranderen woning, 20 juni 1952.

twintigste eeuw nog lang niet waren verdwenen. In
de reeds bestaande uitbreiding achter het huis werd
in 1901 de bakkerij ingericht. Deze bevatte een oven
en een doorgang naar de achterste aanbouw, die
vanaf 1901 een berging bevatte.
Verbouwing in 1952
Bij de verbouwing in 1952 liet de toenmalige eige
naar de aanbouw uit 1882 aan de achterzijde van
het huis geheel afbreken. Hiervoor in de plaats ver
rees achter het huis een kleine bijkeuken (afb. 15).
Gesloopt werd ook de voorste aanbouw opzij uit
1882. Architect D. Fleddérus verving de deur in
het midden van de voorgevel door een venster en
voorzag een nieuwe ingang in de zijgevel met daar
achter een hal en aan het einde daarvan een water
closet, waarover dit pand vermoedelijk eerder niet
beschikte. In 1962 maakte de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, vooruitlopend op een aanwijzing
tot Rijksmonument, een foto van de voorgevel (afb.
16).
Conclusies
Het pand bevat nog een oude balken en gebinten,
die echter voor het grootste gedeelte zijn weggewerkt
achter moderne interieurafwerking. De kern van het
huis lijkt uit omstreeks 1600 te dateren. In de gevels
bevindt zich zeventiende-eeuwse baksteen, maar zijn
huidige voorkomen kreeg de voorgevel eerst in de
tweede helft van de negentiende eeuw. De zijkamer
uit 1882 verdween bij een verbouwing in 1952. Bij de
aanwijzing van het pand tot Rijksmonument speelde
vermoedelijk de verwachting een rol dat de hoge kap
een oude constructie bevatte, wat inderdaad nog zo
blijkt te zijn, al is daar door latere ingrepen veel van
verdwenen. Ondanks de datering van de gevel in de
negentiende eeuw (de geveltoppen voor – en ach
ter zouden ouder kunnen zijn) staat deze ook in de
registeromschrijving vermeldt, waarschijnlijk van
wege het beeldbepalende karakter in de Westerstraat.
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