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Afb. 2. De bebouwing aan de huidige Heiligeweg op de
kaart van Janssonius uit 1647. De rode pijl geeft ongeveer
de positie aan van nummer 21-23. Oud Enkhuizen.

Afb. 2. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832. De rode
pijl geeft de locatie aan van Heiligeweg 21-23.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Identificatie
Heiligeweg 20, 21, 1601 PN Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN048
Geschiedenis
In 1730 stond op het erf een koeschuur van Jan Bullooper.1 Deze kwam toen in bezit van de veehouder Willem Pieters en zijn vrouw Digna de Haan. Na hun overlijden in 1775 vestigde zich hier als de nieuwe eigenaar
Simon de Jong. De stal bood in dat jaar plaats aan 28 koeien. Verder stond er op het erf een schapenschuur,
een paardenstal en een hooiberg. De veehouder Jan Clooster, die de koestal in 1796 in bezit kreeg, verwierf
in 1804 twee kleine huisjes die tussen de koestal en de ‘Bierdragersstal’ stonden. In 1817 kocht hij een aangrenzende stalling met schapenhok. Clooster overleed op 28 mei 1830, waarna een boedelinventaris werd
opgemaakt van zijn boerenwoning met stalling aan de Heiligeweg. Tevens bezat hij een boerenwoning op de
Noorder Boerenvaart, die hij in de verhuur had. Bij de boerderij hoorden acht stukken grasland, waaronder
het ‘Trovenland’ en ‘De Boompjes’, met een oppervlakte van 12,90 hectare. Met aftrek van de notariskosten
vertegenwoordigde de nalatenschap een waarde van 12.083,98 gulden. In het register van de minuutkaart
uit 1830 staat zijn perceel nummer 76 in sectie E vermeld als ‘huis, stal en hof ’ (afb. 2). Hij bezit ook perceel
nummer 76a, een stal met en huis, genaamd de Bierdragersstal. Hier stond tot in de twintigste eeuw nog een
oud houten gebouw (afb. 5, 6).2 Bij de percelen hoorden ook de smalle stukken grond langs de wal van de
grachten aan de overzijde, de percelen 1007, 1008 en 1009. Op het laatste perceel stond een schuitenhuis.
Op woensdag 9 december 1874 brandde de boerderij, toen in bezit van Quirijn Groen Langedijk en de
aangrenzende boerderij van Bootsman geheel uit, inclusief twee hooibergen. Uit particulier bezit resteert nog
een bouwtekening uit 1875 voor de nieuwe boerderij. De familie Boeder bezit bovendien een plank met de
tekst dat de aannemers Jan de Vries Sz. en K. Bijl Az. in het jaar 1875 de bouw van een nieuwe boerderij voor
7.226 gulden hebben aangenomen. Er verrees een ruime stolpboerderij, enkele meters dieper dan breed.
1 Suus Messchaert-Heering, Onder één dak. Wonen en werken in boerenhuizen en boerderijen te Enkhuizen, Vereniging Oud Enkhuizen: Enkhuizen 2010, 40-46.
2 Ansichtkaart Oudegracht met overtoom omstreeks 1900, uitgever A. Egmond, archief Oud Enkhuizen, nummer 4692; Beeldbank Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Objectnummer 172.219, fotograaf S.J. Bouma, adlib priref 20070773, systeemkaart: 7014.
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Afb. 4. De stadsplattegrond van Egmond Meijer uit 1902.
De rode pijl geeft de locatie aan van Heiligeweg 21-23.
Oud Enkhuizen..

Afb. 3. Bouwtekening van de stolpboerderij uit 1875.
Particulier bezit.

Afb. 5. Ansichtkaart uit omstreeks 1900 van uitgeverij A.
Egmond. Links de stolpboerderij met dakkapel.
Oud Enkhuizen.
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Afb. 6. Foto van de stolpboerderij aan de Heiligeweg
na de oorlog. Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

Afb. 7. De bestaande en
vergunde toestand in 1960
(aanleg toilet). Westfries
Archief, Hoorn.

Stolpboerderij
De vrouw van Langedijk, Antje Vos, stierf op 18 oktober 1879, waarna notaris D.A. Hamerster-Dijkstra een
inventaris opmaakte. De boerderij met erf en schuur (de Bierdragersstal) taxeerde hij op 5.515 gulden en
een perceel tuingrond, groot 6 are op 410 gulden. Bij de boerderij hoorden drie percelen grasland van in
totaal 7,84 hectare en twee percelen bouwland van 152,50 are, dat alles met een waarde van 28.000 gulden.
De boerderij beschikte over tweeëndertig schapen. Na het overlijden van Quirijn Groen Langedijk in 1883,
hoofdingeland van de Drechterland, worden in opdracht van de kinderen de percelen aan de Heiligeweg
verkocht.
De stolpboerderij behield tot ver in de twintigste eeuw zijn agrarische functie. In 1955 volgde Klaas Boeder zijn vader op als veehouder. In 1966 beschikte hij over vijfendertig koeien, vijfentwintig stuks jong vee,
vijfenvijftig schapen en een stier. Veertien koeien en wat jong vee had hij toen al overgedaan aan zijn zoon
Albert met wie hij gezamenlijk het land en de stalling gebruikte. Bij de herverkaveling in 1979 kregen zij in
de polder Het Grootslag in 1980 een loopstal en in 1985 tevens een noodwoning aan de Oosterdijk. Daarmee
kwam de functie als veestal van de boerderij aan de Heiligeweg te vervallen.
De boerderij kreeg in 1960 de beschikking over een closet met waterspoeling.3 De kleine achterkamer
3 Westfries Archief (WA), Hoorn, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 5123, Enkhuizen, Heiligeweg
20, 21; Veranderen woning, 8 januari 1960.
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Afb. 8. De bestaande en
vergunde toestand in 1975
(aanleg keuken). Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 9. Bestaande toestand
van de linker zijgevel in
1975. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 10. Vergunde toestand
van de linker zijgevel in
1975. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 11. De stolpboerderij
vanaf de overzijde van de
Oude Gracht. Foto auteurs.
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achter de hoekkamer maakte in 1975 plaats voor
een keuken.4 In de stolpboerderij kwam in 1995 een
tweede woning tot stand achter de rechter voordeur,
die met het schuifvenster de indruk van een woning
wekte. Hierachter bevond zich echter oorspronkelijk
de stal. De bestaande woning onderging in hetzelfde
jaar een uitbreiding, waarbij achter een groot deel van
de bestaande buitengevels een binnenschaal verrees
van Poriso. Uiterlijk veranderde de boerderij niet. In
2004 kwamen onder de dakpannen, op de sparren
van de kapconstructie, houten platen te liggen.
Situering
Op de zeventiende-eeuwse stadsplattegronden staat
het huidige perceel Heiligeweg 21-23, net als de rest
van de gracht, weergegeven als bebouwd. Op de kaart
van Janssonius uit 1647 bijvoorbeeld staan vooral
diepe woonhuizen en ook enkele brede huizen. Door
de krimp die zich nadien inzette, moet de stedelijke
bebouwing hier zijn verdwenen. Sinds de achttiende
eeuw stond op de hoek van de Heiligeweg en de het
Handvastwater de Bierdragersstal en daarnaast een
veebedrijf met koeienstal. Dit deel van de stad maakte
onderdeel uit van de Boerenhoek, waar nog altijd de
nodige boerderijen en voormalige tuinderswoningen
staan. De huidige stolpboerderij verrees in 1875 na
een brand. De boerderij staat aan de brede gracht het
Rad (vroeger Oude Gracht geheten). Het schuitenhuis
verdween in de loop van de negentiende eeuw.
Beschrijving
Typologie
In Holland benoorden het IJ, ook wel aangeduid als
het Noorderkwartier, domineren hoog opgaande
stolpboerderijen de soms nog uitgestrekte graslanden.5 Doorgaans hebben ze een vierkante omtrek met
rondom lage en brede gevels, waarboven een hoog, Afb. 12 (boven). De nog authentieke voordeur.
piramidaal dak opgaat. Inwendig staat in de stolp het Foto auteurs.
vierkant, bestaande uit vier zware houten staanders,
waarop het dak steunt. Dit hoge vierkant, in de teke- Afb. 13. De dakkapel. Foto auteurs.
ning uit 1960 aangeduid als kapberg, diende voor de
opslag van het hooi. In het lagere gedeelten zat de woning, net zoals in deze stolp, altijd zoveel mogelijk op
het zuiden. De lagere gedeelten aan de andere zijden boden plaats aan de deel en de stallen. De stolp aan de
Heiligeweg kreeg een enigszins uitgerekte vorm, waardoor de enorme kap, belegd met ongeveer 9.000 dakpannen, niet eindigt in een punt, maar in een nok dwars op de Heiligeweg. De ingang voor de hooiwagen zat
aan de linker zijgevel en was niet hoger dan de stenen gevel. Hooiwagens konden hier niet naar binnen rij4 WA, 1325_BD, 5124, Enkhuizen, Heiligeweg 20, 21, Gedeeltelijk veranderen boerderij, 13 november1975. K. Boeder trad op als
opdrachtgever, J. Nootebos uit Castricum als architect.
5 L. Brandts Buys, De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier, Stichting Historisch Boerderij-onderzoek: Arnhem 1974;
J.J. Schilstra, L. Brandts Buys en C. de Jong, De stolp te kijk, Uitgeverij Martin Lammes: Hoorn 1978.
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Afb. 14. De aansluiting van de steens voorgevel met
de halfsteens rechter zijgevel. Foto auteurs.

Afb. 15. De aansluiting van de steens voorgevel met de
halfsteens, grotendeels vernieuwde rechter zijgevel.
Foto auteurs.

Afb. 16. De linker zijgevel gezien naar het achtererf. Foto auteurs.
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Afb. 17. Het voorste uiteinde
van de linker achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 18. Het achterste uiteinde van de linker achtergevel. Foto auteurs.

den. Bij stolpen kon dat meestal wel. Het hooi afkomstig van de verder gelegen weilanden kwam hier echter
per schuit aan.
Voorgevel
De steens voorgevel bestaat uit grauwe baksteen in kruisverband (afb. 11). De voorgevel is iets hoger opgemetseld dan de overige drie gevels, wat ook te zien is aan de binnenzijde (afb. 28). Bij de overige gevels gaat
het steens muurwerk al op kniehoogte over in halfsteens muurwerk.
De brede voorgevel verkeert nog in de staat, zoals op de tekening uit 1875. De brede voordeur met
bovenlicht links diende ter ontsluiting van het woongedeelte. Er achter strekte zich een gang uit. Aan weerszijden van de gang zit een kamer met elk twee schuifvensters in de voorgevel. De rechter voordeur bood oorspronkelijk toegang tot de stal en het schuifvenster rechts kwam daar ook op uit. Tegenwoordig zit hierachter
een woning met adres Heiligeweg 23. Onder de vensters zitten heden kunststof onderdorpels. Op een oude
foto staan onderdorpels met dezelfde vorm voorgesteld (afb. 6).
Aan deze meer representatieve zijde is de goot van het enorme dakschild erboven verwerkt in een klassiek geprofileerde lijst. Boven de vensteropeningen bevinden zich gestrekte bogen.
In het midden gaat boven de voorgevel een dakkapel op met een steens voorgevel in kruisverband en
halfsteens zijgevels. Het zadeldakje vertoont een flauwe helling en steekt zowel aan de voorzijde als opzij ver
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Afb. 19. De achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 20. De achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 21. De rechter zijgevel.
Foto Laura Kuin-Stam.
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Afb. 22. De kap inwendig.
Foto auteurs.

Afb. 23. De kap inwendig.
Foto auteurs.

uit. Ter versiering dienen windveren met een gelobde onderrand en in het midden een gesneden makelaar.
Het venster voor eindigt aan de bovenzijde met een keper met daarboven een gemetselde keperboog.
Zijgevels en de achtergevel
Op de tekening van uit 1875 staat ook de linker zijgevel voorgesteld. Het voorste gedeelte aan de kant van
de straat was oorspronkelijk blind. Meer naar het midden, aan de achterzijde van het woongedeelte, zat een
schuifvenster. Achterin zaten drie halfronde stalvensters. Daartussen een brede schuurdeur en een gewone
deur naar de stallen (afb. 3). Op de tekening uit 1975 van de bestaande toestand staan al geen stalvensters
meer weergegeven en komt ook de brede doorgang al niet meer voor (afb. 9). In werkelijkheid zit hier achterin nog steeds een stalvenster helemaal achterin (afb. 18). Door de vele wijzigingen, ook latere (afb. 10) zit
er aan deze zijde nog maar weinig origineel metselwerk. Aan het nog resterende muurwerk uit de bouwtijd
valt nog wel op te maken, dat het muurwerk aan deze zijde hier op kniehoogte overging van steens na halfsteens (afb. 18).
Achter de achtergevel strekte zich, net als achter de rechter zijgevel, een stal uit. Deze telt zes halfronde
9

Afb. 24. De kap. Foto Laura Kuin-Stam.

Afb. 25. De kap.
Foto Laura Kuin-Stam.

Afb. 26. De korbelen van
het vierkant. Foto auteurs.
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Afb. 27. Korbeel met merk.
Foto auteurs.

Afb. 28. Kreupele stijlen boven de voorgevel.
Foto auteurs.

stalvensters, waarvan er een is dichtgezet (afb. 19, 20). Onder en boven loopt langs de vensters een rollaag.
De rechter zijgevel vertoon hetzelfde beeld. Het stalvenster aan de voorzijde onderging een verlenging naar
onderen om de hier in 1995 aangebrachte woning meer daglicht te bieden (afb. 21).
Inwendige houtconstructie
De vier staanders van het ‘vierkant’ staan in een rechthoek op poeren van baksteen (afb. 33). Op de staanders liggen bovenin zware dekbalken, die in de lengte over die in de breedte (afb. 22-26). In een hoek van
ongeveer 45 graden zijn de dekbalken steeds met korbelen verbonden met de staanders. Op een lager niveau
zijn ter stabilisatie eveneens horizontale balken aangebracht, overeenkomstig ook de tekening uit 1875. De
dekbalken dragen een groot aantal sparren, die boven de dekbalken nog extra ondersteuning krijgen van een
groot aantal, op regelmatige afstand aangebrachte regels. Dit betreft sparren die zelfs nog wat zwaarder zijn
dan de sporen die ze ondersteunen. In de hoeken lopen zware ribben. Hoog in de nok biedt een stelsel van
balken het bovenste gedeelte van de kap extra stabiliteit (afb. 24, 25). Op de twee dwarsbalken en een balk in
de lengte door het midden komen korbelen uit en drukbalken vanuit de ribben. Aan de voorzijde staan tegen
de voorgevel, daarmee verbonden door blokkelen, om elke vierde of vijfde spar een kreupele stijl (afb. 28).
Veel balken dragen een merk, dat zowel gelezen kan worden als een N of een Z (afb. 27).
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Afb. 29. De stal aan de achterzijde. Foto auteurs.

Afb. 30. De stal aan de
achterzijde. Foto Laura
Kuin-Stam.

Afb. 31. De stal aan de
achterzijde. Foto auteurs.
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Afb. 32. De stal aan de
achterzijde. Foto
Laura Kuin-Stam.

Afb. 33. Staander op een
bakstenen poer.
Foto auteurs.

Interieur
Door de uitbreiding van het woongedeelte verdwenen de stallen achter de linker zijgevel, maar aan de achterzijde bleven ze tot op heden grotendeels bewaard (afb. 29-32).
Vier jaar na de bouw van de boerderij, maakte een notaris al een boedelbeschrijving op, die betrekking
heeft op het woongedeelte, zoals weergegeven op de plattegrond uit 1875.6 In het voorkamer boven stonden
twee vaste kasten met een bedtafel en een toiletspiegel. In de achterkamer noteerde de notaris een ledikant,
twee tafels, vijf stoelen, een doofpot, een theestoof en enig koper- en tingoed. De zuidelijke voorkamer ofwel
de ‘mooie kamer’ bevatte een karpet met daarop een tafel, acht stoelen en een armstoel. Verder trof hij hier
twaalf stoven en twee wandspiegels. De kamerkasten bevatten serviesgoed, koffiekannen, glas- en blikwerk.
Een kaststel sierde het kabinet. Hierin lagen twaalf lakens, vierentwintig slopen, drie tafellakens met vierentwintig servetten en drie dekentjes. Als aankleding in de kamer dienden een spiegel, een theestoof met ketel
en een komfoor. In de woonkamer stonden aan een tafel negen stoelen. Het bureau diende voor het bijhouden van de administratie. Een kastje, een spiegel, een klok, een schilderij en een lamp completeerden de
6 Messchaert-Heering 2010, 46.
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Afb. 34. Staander op de verdieping in het woongedeelte.
Foto Laura Kuin-Stam.

14

Afb. 35. Bedstede in het woongedeelte van nummer 21.
Foto auteurs.

inrichting. In de keuken bestond de inventaris uit akers, tobbes, emmers, luiwagens en keukengereedschap.
Uit de aanwezigheid van drie bedden blijkt dat hier ook werd geslapen. Onder het zilverwerk bevonden zich
ook miniaturen, aangeduid als kinderspeelgoed. De woonkamer rechts van de gang, waarin een grote haard
staat aangegeven in de tekening 1875, zal als gewone kamer hebben gediend. De kamer links van de gang, de
zuidelijke, moet als ‘mooie kamer’ hebben gediend. Achter deze kamer bevond zich een keuken. Later is dit
woongedeelte uitgebreid naar achteren, ten koste van de bedrijfsruimte. Het woongedeelte strekt zich heden
uit tot binnen de ruimte tussen de vier staanders, waardoor deze hier en daar binnen het woongedeelte staan
(afb. 34, 35). Boven bevindt zich nog een bedstede (afb. 35).
Conclusies
De stolpboerderij met stallen verrees in 1875 volgens een al eeuwenoude opzet en constructie. De representatieve voorgevel verkeert nog in zijn oorspronkelijke staat. Hetzelfde geldt voor de rechter zijgevel en de
achtergevel, die nog hun karakteristieke stalvensters vertonen. De linkerzijgevel onderging de nodige wijzigingen. Alleen het achterste gedeelte met het stalvenster bewaart nog het muurwerk uit de bouwtijd. Van
de stallen bleven alleen die aan de achterzijde bewaard. Van het vroegere interieur bleef betrekkelijk weinig
over. Uit de bedstede boven valt af te leiden dat de vormgeving daarvan betrekkelijk eenvoudig was.
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