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Afb. 1. De stadsplattegrond van Janssonius uit 1657. De
rode pijl wijst naar het huidige Handvastwater 12-14.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 2. De minuutkaart uit 1832. De rode pijl wijst op
het schuitenhuis en de scheepswerf. Daarachter aan de
straat staan het woonhuis en de schuitenloods van Jan
Lucaszoon Vis. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Identificatie
Handvastwater 12, 1601 PR Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN045
Handvastwater 14, 1601 PR Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN045
Schuitenmakerij
De stadsplattegrond van Janssonius uit 1657 geeft aan het huidige Handvastwater tussen de Kruislaan en deHeiligeweg een rij huizen weer (afb. 1). Op Handvastwater 10 stond echter al in 1734 een boerenbedrijf vermeld. Sinds het einde van de achttiende eeuw bevond zich op de hoek van de huidige Kruislaan en het Handvastwater een schuitenmakerij. In de koopovereenkomst die Sipke Pieters afsloot in 1769 stond dit eigendom
nog omschreven als een huis met een boet. Bij de verkoop aan Lucas Visjen in 1789 ging het echter om een
scheepshelling met huis en erf, die eerder al aan zijn ouders hadden toebehoord.1 Nadien bleef het perceel
met opstallen in het bezit van schuitenmakers. In 1832 staat er op de hoek een diepe schuitenloods en rechts
daarvan een woning met achterhuis van Jan Lucaszoon Vis. Aan het water bezat hij een schuitenhuis met een
schuitenhelling. Zo is dat onder de nummers 61, 61a, 1003 en 1004 op de kadastrale minuut weergegeven als
scheepstimmerwerf met huis, erf en schuitenhuis (afb. 2). Later staat het schuitenhuis niet meer vermeld. Als
Ebbo Kramer de schuitenmakerij in 1880 koopt, staat er op de wal een iepenboom (afb. 4).
Jacob van de Beldt, de laatste schuitenmaker die hier woont en werkt, werd in 1902 eigenaar. Op 13
november, twee weken na de koop, diende hij een tekening in bij de gemeente voor een scheepstimmerwerf
met een helling voor het ophalen en repareren van schuiten (afb. 3).2 De schuitenloods beschreef hij in de
aanvraag als ‘van hout gebouwd en met pannen gedekt’. De helling moest dienen voor ‘het ophalen en maken
van schuiten’. Tot in de twintigste eeuw vormden schuiten in West-Friesland het belangrijkste transportmid1 Suus Messchaert-Heering, Onder één dak. Wonen en werken in boerenhuizen en boerderijen te Enkhuizen, Vereniging Oud Enkhuizen: Enkhuizen 2010, 25-28.
2 Westfries Archief, Hoorn (WA), 0121, Gemeentebestuur Enkhuizen 1813-1921, 2.2.08.1.1 1783, 1902 nr 94, Handvastwater, oprichten van een scheepstimmerwerf, 20-11-1902.
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Afb. 3. Bouwplan voor de vernieuwde scheephelling
uit 1902. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 4. Het Handvastwater in
het begin van de twintigste
eeuw met rechts de schuitenhelling en uiterst rechts
nog gedeeltelijk zichtbaar de
schuur Handvastwater 14.
Zuiderzeemuseum,
Enkhuizen.

Afb. 5. Rechts Handvastwater 12-14 vóór 1954.
Foto Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.
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Afb. 6 (boven). Bestaande en vergunde toestand van de voorgevel van de schuur in 1954. Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 7 (onder). Bestaande en vergunde toestand van de schuur in 1954. Westfries Archief, Hoorn.

del voor agrarische producten. In de Enkhuizer Courant van 21 maart 1911 bood Jacob van der Beldt in een
advertentie een nieuwe praam met een 18 voets schuit te koop aan. Het jaar daarop adverteerde hij met het
leveren van ‘ijzeren schuiten alsook motorschuiten in alle maten’ om gelijke tred te kunnen houden met zijn
nog talrijke concurrenten in Enkhuizen en omgeving.3
In 1943 kwam de schuitenmakerij in eigendom van veehouder Pieter Langedijk. Zijn zoon Hendrik Wilhelm ging er in 1952 wonen (afb. 5). Van de houten schuur op zijn werf liet vader Pieter de houten wandafdichting met verticale planken in 1954 vervangen door metselwerk (afb. 6-8).4 In de schuur hield hij vaarsen
(eerste kalfskoeien) en hokkelingen (eerstejaars kalven). Op het erf stond een afdak voor zijn schapen, dat
zoon Hendrik in 1973 liet vergroten.5
3 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1912-12-10; p. 3.
4 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 339 Enkhuizen, Handvastwater 14; Verbouw pakhuis, 1810-1954.
5 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 340 Enkhuizen, Handvastwater 12; Vergroten afdak, 6-121973.
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Afb. 8. Het Handvastwater
met links de stenen schuur
en de schuitenhelling, gefotografeerd door S.J. Bouma, na
1954. Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 9. Het Handvastwater
met schuitenhelling.
Foto auteurs.

Afb. 10. Handvastwater 12
en 14. Foto auteurs.
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Afb. 11. De achtergevel van Handvastwater 12. Foto auteurs.

In 2003 tot 2005 verbouwde architect Chris Albers
de schuur tot onderdeel van de woning met gebruik van
oude onderdelen. Hierbij bracht hij opnieuw een houten
wandafdichting aan (afb. 9-10). Van de oorspronkelijke
houtconstructie, die in een zeer slechte staat verkeerde,
bleef niets meer bewaard. Het huis Handvastwater 12
bevat nog belangrijke onderdelen, die vermoedelijk nog
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw dateren.
De scheepshelling kreeg een opknapbeurt, toen de
gemeente opdracht had gegeven voor het opknappen
van de walbeschoeiingen.
Beschrijving Handvastwater 12
Op een foto die nog voor 1954 moet zijn genomen heeft
de voorgevel nog dezelfde opzet als de huidige, een lijstgevel met een deur met bovenlicht links en twee schuifvensters rechts daarvan. De voorgevel moet in de loop
van de twintigste eeuw zijn vernieuwd. De rechter zijgevel bestaat uit gele bakstenen in kruisverband en vertoont nog een rij oude ankers. De tuitgevel achter lijkt
opnieuw te zijn opgetrokken met de oude bakstenen
(afb. 11).
Binnen bevindt zich boven de begane grond een balklaag met vier zware balken en tussen de twee zware
balken achter een lichtere balk (afb. 12). De consoles aan de zuidkant (de kant van de boerderij op nummer
10) zijn aangebracht in 2005. Aan de noordkant beschikt de eerste balk nog over een zwanenhalskorbeel en
een geprofileerd sleutelstuk (afb. 13). Tussen de twee zware balken achterin bevindt zich een raveelbalk met
gesneden accoladebalken aan weerszijden van de veel lichtere kreupele balk (afb. 14).
In de zolder zijn nog hier en daar de grenen jukken te herkennen, die bestaan uit een schuine stijl en een
korbeel aan weerszijden met daarop een dekbalk (afb. 15). Op de vliering zijn de oude sporen in de vorm van
dunne sparren nog herkenbaar aan de afdrukken van de geteerde touwtjes, waarmee de panlatten traditiegetrouw waren bevestigd (afb. 16).

Afb. 12. De balkenlaag op de
begane grond, gezien naar
het noorden. Foto auteurs.
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Afb. 13. Het zwanenhals
korbeel. Foto auteurs.

Afb. 14. De raveling van de
vroegere haard. Foto auteurs.
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Conclusie
Handvastwater 12 is een van de weinige nog resterende huisjes in de Boerenhoek met een kern uit het begin
van de zeventiende eeuw. De vroegere houten schuur ernaast betreft een replica van een eerder bouwwerk op
die plaats. Deze vormt met het huisje en de schuitenhelling een bijzonder ensemble.

Afb. 15. Een juk van
de dakconstructie met
blokkeel, schuine stijl,
korbeel en dekbalk.
Foto auteurs.

Afb. 16. De sporen op de
vliering. Foto auteurs.
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