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Afb. 1 (linksboven). De situatie in 1832 op de kadestrale
minuutkaart met bij de overtoom in de knik van de rooilijn
de voorganger van het huidige Sijbrandsplein. Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Afb. 2 (rechtsboven). Dezelfde situatie in 1902 op de
stadsplattegrond van Egmond-Meijer. Het bouwblok aan
de overzijde is geheel verdwenen en het perceel ligt nu
aan de Ruimestraat. Archief Oud Enkhuizen.
Afb. 3 (links). Sijbrandsplein 15 (aangegeven met de rode
pijp) op een opmetingstekening uit 1944.
Archief Oud Enkhuizen.

ò
Identificatie
Sijbrandsplein 15, 1601 NG Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN105
Geschiedenis en situering

Op de kadastrale minuut uit 1832, sectie E staat op de plek van het huidige Sijbrandsplein 15 het zomerhuis
aangegeven van de timmerman F. Aardema (afb. 1). Dit pand stond ter hoogte van een overtoom (of overhaal) op de rooilijn van een uitgestrekte boomgaard (321a). Een overhaal diende om kleine bootjes over een
kering tussen twee verschillende waterpeilen te tillen. Verder van straat stond het woonhuis van de timmerman. Later kwam een groot deel van deze boomgaard bij het terrein van het Snouck van Loosenziekenhuis in
de Vijzelstraat, dat in 1899-1900 tot stand kwam (afb, 2, 3).1
Voor de bouw van het huidige vrijstaande huisje verleende de gemeente op 13 juni 1908 vergunning.
De opdrachtgever was D. Pijper. De aannemer en timmerman W. Hart, gevestigd in Westerstraat 100, vervaardigde de tekening.2 Het kwam precies te staan bij een knik in de rooilijn, iets daarachter, zodat er voor
het huis ruimte overbleef voor een kleine voortuin (afb. 3). Later woonde in het huis aan het plein de onderwijzer en stadsarchivaris Douwe Brouwer, bekend van een groot aantal publicaties over de geschiedenis
van Enkhuizen. Dan heet het huis Villa Ruimzicht. Vanuit de erker kon Brouwer tot aan de zeemuur van de
Zuiderzee kijken. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog legde de gemeente op het Sijbrandsplein plantsoenen
aan, die nadien weer zijn verdwenen.
1 Vijzelstraat 24, rijksmonument 507067.
2 Westfries Archief, Hoorn, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 128 Sijbrandsplein 15, 13 juni 1908,
bouw woning (alleen tekening). 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. 246.
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Afb. 4. Voorgevel op de bouwtekening uit 1908.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 5. Oostelijke zijgevel met de voordeur op de
bouwtekening uit 1908. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6. Westelijke zijgevel met achter de warande op de
bouwtekening uit 1908. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 7. Achtergevel op de bouwtekening uit 1908.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 8. Doorsnede in de breedte op de bouwtekening uit
1908. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 9. Doorsnede in de diepte op de bouwtekening uit
1908. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 10 (links). Plattegrond begane grond op de
bouwtekening uit 1908. Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 11 (rechtsboven). Plattegrond verdieping op de
bouwtekening uit 1908. Westfries Archief, Hoorn.

Opzet van het huis
Het woonhuis lijkt aan de voorzijde uit een begane grond en een dwarskap te bestaan met boven het linkerdeel daar haaks op een kap met een geveltop (afb. 4-11). Een blik vanaf opzij toont dat deze kap vooral deze
indruk moest wekken, maar dat het pand achter het voorste dakschild boven de voorgevel al snel overgaat in
een verdieping met een plat dak. De gevel met zijn erkers links en rechts maakt een bijzonder schilderachtige
indruk, mede doordat het naar voren stekende zadeldak links beschutting biedt aan het balkon boven de
erker.
Aan de voorzijde wekt het huis de indruk veel groter te zijn dan het werkelijk is. Achter de erker links
bevindt zich een kamer die op de bouwtekening staat aangegeven als de woonkamer. Schuifdeuren bieden
vanuit deze kamer toegang tot de tuinkamer, die op zijn beurt aan de achterzijde aansluit op een naar de tuin
gerichte waranda. De woonkamer grenst aan een gang met vaste trap naar boven die via een portaal uitkomt
op de voordeur in de zijgevel van het huis. Via de gang is ook de aanbouw met de keuken en de bijkeuken te
bereiken. Boven bevinden zich twee kleine slaapkamers links en een wat grotere rechts in het huis. Daartussen bevindt zich onder de dakschilden een bergruimte, op de tekening aangeduid als zolder.
Kalkzandsteen
Aan het begin van de twintigste eeuw verrezen in Enkhuizen op verschillende plaatsen huizen met buitengevels van kalkzandsteen. In 1898 begon in Nederland naar Duits voorbeeld de productie van kalkzandstenen, een geperst product op waalformaat bestaande uit zand en kalk. In 1911 telde ons land al 16 van deze
fabrieken. Voor buitengevels kwamen naast witte al gauw ook gekleurde stenen in productie in rood, geel
en soms nog andere kleuren. Aangaande deze buitentoepassing waren al gauw ook enige kritische geluiden
te horen.3 In de zijgevels en de achtergevel die een tamelijk gesloten karakter vertonen, en die gespeend zijn
van bijzondere elementen en ornamenten, vond alleen witte kalkzandsteen toepassing. De voorgevel bestaat
vooral uit rode stenen en een nog donkerder variant in de plint en in de onderdorpels. Alle muren zijn steens
en opgetrokken in kruisverband (afb. 12, 13).
3 Tijn Coppens & Michiel Nieuwenhuys, ‘Kalkzandsteen 1890-1960; , in: Michiel van Hunen (ed.), Historisch metselwerk. Instandhouding, herstel en conservering, WBOOKS/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Zwolle/Amersfoort 2012, 40-51 (43-45).
3

Afb. 12 (boven). Ruimzicht op een ansichtkaart uit 1915. Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 13. De voorgevel. Foto auteurs.
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Afb. 15 (rechtsboven). Goot met gootklossen. Foto auteurs.

Afb. 14 (linksboven. De restanten van de
makelaar. Foto auteurs.

Afb. 16. De oostelijke zijgevel met de voordeur. Foto auteurs.

Afb. 17. De voordeur. Foto auteurs.

Afb. 18. De westelijke zijgevel en de achtergevel met keukenuitbouw. Foto auteurs.
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Afb. 19. De erker van de
woonkamer. De kozijnen
met de fijne roeden zijn
nog oorspronkelijk.
Foto auteurs.

Afb. 20. De schouw in de
woonkamer. Foto auteurs.

Afb. 21. De schuifdeuren
naar de tuinkamer.
Foto auteurs.
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Afb. 22. De gang gezien naar het portaal. Foto auteurs.

Afb. 23. De gang gezien naar het portaal. Foto auteurs.

Gevelornamenten
De nog originele kozijnen vertonen een rijke profilering, de latere hebben een wat eenvoudiger opbouw. In
de lateien boven de kozijnen loopt een geschulpt lijstje. Het boeibord van de goot en de gootklossen daaronder moeten nog oorspronkelijk zijn, gezien het eenvoudige snijwerk (afb. 15). Mooi afgewerkte vormen
vertoont ook het hekwerk op het balkon. De overstekende kap boven het balkon is uitgevoerd in de in die tijd
nog steeds populaire chaletstijl met een gesneden makelaar met dito bekroning (afb. 14). Op het dak liggen
kruispannen van een bijzonder klein formaat.
Verder beschikt alleen de ingang met de smalle vensters ernaast over enige ornamenten (afb, 17). Van de
vroegere warande is heden bijna niets te zien, doordat het met platen is weggetimmerd.
Interieurafwerking
Het huis verkeert in een bijzonder haveloze staat, maar door het uitblijven van verbouwingen beschikt het
interieur nog over veel bijzondere details, zoals de schuifdeuren tussen de woonkamer en de tuinkamer
(afb. 21), de schouw in de woonkamer (afb. 20), de beglaasde wand tussen het portaal en de gang (afb. 22,
23), de kastenwand in de keuken (afb. 24) en het hek van het trapgat (afb. 25).
Gaafheid
Na meer dan honderd jaar blijkt de kalkzandsteen toegepast in gevels inderdaad af te steen inderdaad onder
invloed van weersomstandigheden af te kunnen slijten, doordat de zandkorrels losraken uit de kalk. In het
geval van Sijbrandsplein 15 valt deze slijtage mee.4
Het houtwerk ziet er na lange tijd van verwaarlozing slecht uit, maar alle details zijn nog afleesbaar en in
veel gevallen kan het hout zelfs nog behouden blijven.
4 In sommige gevallen kan behandeling met een steenversteviger raadzaam zijn om de samenhang tussen de zandkorrels te herstellen.
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Afb. 24. Kastenwand in de keuken. Foto auteurs.

8

Afb. 25. Leuning van het trapgat. De leuning van de trap is
verwijderd. Foto auteurs.

Conclusie
Het huis Ruimzicht van de aannemer en timmerman F. Aardema uit 1908 doet zich vooral aan de voorzijde
voor als schilderachtig, waar het uitzag op de overtoom. Vanuit de erker keek het huis zelfs uit tot aan de
zeemuur van de toenmalige Zuiderzee. Het betreft een van de huizen uit het begin van de twintigste eeuw,
gebouwd in gekleurde kalkzandsteen. De zijgevels en de achtergevel bevatten alleen witte kalkzandsteen en
zijn zo doelmatig en goedkoop mogelijk uitgevoerd. Door het betrekkelijk geringe aantal vensters wekt het
huis opzij en vanaf de achterzijde een gesloten en blokvormige indruk.

9

10

