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Werkmanshuisjes van eigenbouwers in Enkhuizen // 

Gerrit Vermeer

Ze zijn vrijwel in alle steden en dorpen van 
Nederland gebouwd: kleine eenkamerwon-
ingen met een keuken en een zolder, meestal 
in be scheiden rijtjes. Veel daarvan verkrotten 
en verdwenen weer. In Enkhuizen staan er 
uit de negentiende eeuw nog enkele tiental-
len. De werkliedenhuisjes uit de negentiende 
eeuw  zijn ondertussen, al dan niet verdwenen, 
zoveel moge lijk geïnventariseerd. Met de Ka-
daster Archief Viewer kon hun bouwjaar en 
vaak ook de bouwer achterhaald worden, 
vaak lokale timmerlieden. Hier een aantal 
karakteristieke voorbeelden.

In het laatste kwart van de negentiende eeuw 
begon Enkhuizen, na een periode van diep 
verval en voor zowel Hollandse als Europese 
maatstaven bijna ongeëvenaarde krimp, weer 
enig herstel te vertonen.1 De stad binnen de 
veste bevatte veel moestuinen, boomgaarden 
en lusttuinen, weilanden en er vonden di
verse agrarische activiteiten plaats. Enk
huizen stond in de negentiende eeuw dan 
ook bekend als een dode stad. De geleide
lijke herleving van de economie bracht geen 
grootscheepse industrialisatie of grootsteedse 
ontwikkelingen teweeg.2 Met de gunstiger tij
den kwam er wel een einde aan de  sloop van 
panden, die had geleid tot het verdwijnen van 
complete straten. Voor dien begonnen er in 
de verkrotte stad weer wo ningen te verrijzen. 
Eigenbou wers zagen er zo nu en dan brood in 
een aantal werklieden huis jes te stichten. Tim
merlieden, soms samen met een geldschieter, 
bouwden eenvoudige huisjes, meestal met 
een achtererf, die ze dan verhuurden. Door
gaans ging het om drie of vier huis jes, soms 
zeven en in slechts enkele gevallen om grotere 
aantallen.

De meeste huisjes hadden in de voorge vel 

een deur en een venster, zelden twee. Achter 
de voordeur bevond zich een klein portaal en 
daarachter, in de woonkamer, een bedstede, 
een kast en een laddertrap naar de zolder. Een 
aanbouw met lessenaarsdak aan de achterzij
de bevatte de keuken, waar vaak eveneens een 
bedstede en een kast was ondergebracht.

Uit de negentiende eeuw zijn er in Enkhui
zen in totaal 75 werkliedenhuisjes aange
toond, al dan niet verdwenen. De oudst be
kende huisjes zijn Breed straat 3133, die nog 
voor 1832 gebouwd werden door timmerman 
Pieter Karsten.3 In de eerste helft van de ne
gentiende eeuw kwamen voor zover be kend 
twintig werkliedenhuisjes tot stand, in het 
derde kwart zes. De meeste verrezen in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw, in to
taal 49. De toename in de bouw ervan begon 
al voor de komst van het spoorwegstation in 
1885, dat het herstel inluidde.

De woningwet die op 1 januari 1902 van 
kracht ging, leidde in Enkhuizen in de eerste 
helft van de twintigste eeuw tot enkele pro
jecten met volkswoningen, maar tot aan de 
Tweede Wereldoorlog brachten eigenbou
wers nog enkele rijtjes ‘werkmanhuizen’ of 
arbeiderswoningen’ tot stand. De woningen 
moesten door de woningwet aan hogere eisen 
voldoen dan in de voorgaande eeuw, maar 
de eigenbou wers bleven meestal vasthou den 
aan het ver trouwde type: rijtjes woningen be
staande uit een  bouwlaag en een zolder. De 
 huis jes zijn doorgaans eenvoudiger dan die 
van de wo  ningbouwverenigingen.4 Aangezien 
de  huis  jes geen bedsteden meer mochten be
vatten en er aparte slaapkamers moesten zijn 
voor ouders, jongens en meisjes, kregen de 
huisjes een wat andere indeling. Aan de ach
ter zijde kwam er meestal een kleine slaap
kamer ten koste van de keuken, waarin dan 
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geen zitruimte meer overbleef. Voor de ande
re twee slaapkamertjes was er net plek genoeg 
op de zolder. Ook bestaande werklieden
huisjes kregen vaak een dergelijke indeling. In 
de jaren voor en na de Tweede Wereldoorlog 
verdwenen in deze huisjes de gemakken aan 
de achterzijde, die meestal in de buitenlucht 
waren gesitueerd, en kwam er daarvoor in de 
plaats binnen een watercloset.

Van de eenvoudige werkliedenwoningen 
van eigenbouwers bleven er in Enkhuizen, 
ondanks hun kwetsbaarheid voor verkrot
ting, meerdere rijtjes bewaard. Kennelijk 
bleven de kleine huisjes een behoefte vervul
len. Ze be palen met hun kleine schaal mede 
het stadsbeeld van Enk huizen. Veel aandacht 
kregen ze tot op heden niet. Slechts enkele 
blokjes genieten bescherming als rijksmo
nument of gemeentelijk monument, meestal 
doordat ze een veel te vroege datering kregen 
opgeplakt. Door hun weinig zelfbewuste en 
traditionele voorkomen ble ken ze niet altijd 
gemakkelijk te dateren. Dit gold bijvoorbeeld 

voor het rijtje Westerstraat 212 (afb. 1), dat 
volgens de registeromschrij vingen stamt uit 
het einde van de achttiende eeuw: ‘Eenvou
dige laat 18e eeuwse wo ning onder dwarsdak.’ 
Deze datering is in lijn met die in de mo
numentenbeschrijving van Herma van den 
Berg uit 1955, die ze in de tweede helft van de 
achttiende eeuw dateerde.5 Dit rijtje is echter 
opgetrokken in deels nog zeventiendeeeuw
se vormen uit hergebruikte baksteen uit de 
eerste helft van de zeventiende eeuw. De top
gevel met de tussentrap, driehoekige vlechtin
gen en de toppilaster staat in de traditie van 
de zeventiende eeuw. Toch kan dit blokje niet 
zo oud zijn, want het  staat namelijk nog  niet 
weergegeven op de mi nuutkaart van 1832. 
Uit kadastrale gegevens blijkt dat dit blokje 
in 1847 tot stand kwam. Er wa ren door de 
sloop van panden in Enk huizen veel oude 
bouwmaterialen voor radig, die hier toepas

1. Westerstraat 2-12: eenvoudige werklieden huisjes 
uit 1846. Foto auteur.
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sing vonden. Aan soortge lijke huizenblokjes 
opge trokken uit jongere baksteen ging de 
monumentenzorg meestal voorbij. Van ver
dwenen huisjes bleven soms foto’s bewaard. 
 Belangstelling genoten ze wel kortstondig 
in de oorlogsjaren. Bij een monumentenin
ventarisatie in 1943 en 1944 zijn van diverse 
 rijtjes werkliedenhuisjes de gevels opgemeten 
en getekend.

Bouwjaar 1843: Zuider 
Havendijk 42-48 (verdwenen)
Tot 1972 stond er aan de Zuider Havendijk 
op de hoek met het Kreupeltje een blokje van 
vier huisjes uit 1843 (afb. 2). Het hoekpand 
verrees in een tuin, de andere drie kwamen 
in plaats van bestaande panden. De woningen 
hadden geen achtererf. Timmerman Corne
lis Dirksz. Molenaar bouwde ze samen met 
de investeerder Willem Henzius.6 In 1877 
verkochten ze het blokje.7 In 1898 kwam het 
opnieuw in bezit van een timmerman, Jan 
 Pietersz de Wit. Die verkocht ze in 1927 door 
aan metselaar Jan Karel Kouwenhoven en 
timmerman Jan Boon, die de huisjes in 1931 
opknapten.8 Voor bouwlieden, die zelf het on
derhoud voor hun rekening konden nemen, 
was de verhuur van de kleine huisjes kenne

lijk een lonende investering. In de voorgevel 
van de om en om gespiegelde huisjes zat een 
smalle voordeur met bovenlicht en daarnaast 
een venster. Het gemeenschappelijke za
deldak liep evenwijdig aan de straat. Bij een 
monumenteninventarisatie in 1944 is de gevel 
opgemeten.

Bouwjaar 1846: Westerstraat 2-12
Het blokje van zes woningen werd, zo blijkt 
uit het kadastraal archief, in 1846 ge bouwd 
door de timmerman Jan Hz Brouwer uit 
Enk huizen (afb. 1).9 Voordien strekte zich in 
dit gedeelte van de straat een moestuin uit.10 
Brouwer verkocht de huisjes in 1856. In 1872 
kwamen ze opnieuw in handen van een tim
merman, Bertus de Groot.11 

De kopse gevel in de Breedstraat vertoont 
beneden steens muurwerk in kruisverband 
van en in de top halfsteens met uitsluitend 
strekken. Dat alles van hergebruikte baksteen. 
De voorgevels bevatten per huisje een venster 
en een deur met een bovenlicht. De gevels 
zijn steeds twee aan twee gespiegeld. Over de 
volle lengte van het blok loopt een gemeen
schappelijke lijst met een goot. De huisjes 
delen steeds twee aan twee een dakkapel en 
een schoorsteen. Daardoor telt het blok aan 
de voorzijde in totaal drie dakkapellen. Het 
fronton erboven vertoont een eenvoudige 
profilering. Opzij van de dakkapellen zitten 

2. Zuider Havendijk 42-48. Opmetingstekening uit 
1944. Vereniging Oud Enkhuizen.
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zeer eenvoudige schouderstukken van recente 
datum ter vervanging van vermoedelijk beter 
gedetailleerde voorgangers.

De huisjes beschikken aan de achterzijde 
over een aanbouw onder een lessenaarsdak 
met de keuken. De balklaag van de huisjes 
loopt van tussenmuur naar tussenmuur. 
Dik kere bal ken met een hoekprofiel worden 
afgewisseld met dunnere.12 De kapcon
structie bestaat uit twee traditionele jukken 
met schuine stijlen, een dekbalk en korbe
len, waar op de wormen lopen die de sporen 
steunen. Op het dak liggen Hollandse pan
nen.

Bouwjaar 1848: Zuider Havendijk 30-32a
In 1845 kocht metselaar Ruurd Bijl een  huis 
en een erf, dat in de kadastrale minuut van 
1832 staat aangegeven als eigendom van de 
erven van weduwe Van der Lee. Wellicht 
stond het brede huis ten tijde van de aankoop 
al jaren leeg. In 1847 verving Bijl het door een 
rijtje van drie kleine huizen, die niet geheel 
identiek zijn (afb. 3).13 Alle drie hebben ze 

een smalle voordeur met bo venlicht, maar de 
twee linker  huisjes hebben één Tkozijn, ter
wijl het rechter huis beschikt over twee smal
lere, gekoppelde Tkozijnen. Tekeningen van 
de be staande toestand uit 1935 geven nog een 
indruk van de vroegere indeling. Voor was de 
kamer, achter de keuken. Achter de voordeur 
be vond zich een portaaltje. In de woonkamer, 
achter het portaal, bevonden zich een kast, 
een trap naar de zolder en een bedstede. In 
1935 vond aan de achter zijde een aanzienlijke 
uitbrei ding plaats.14

Bouwjaar 1865: Zuiderkerksteeg 18-22
Op de zestiende en zeventiendeeeuwse 
stadsplattegronden doet de bebouwing om 
het kerkhof van de Zuiderkerk zich voor als 
een aaneengeschakelde, onregelmatige be
bouwing met een telkens verspringende 
rooi lijn. Het lijkt te gaan om koetshuizen, 
pak   huizen en werkplaatsen van de bewoners 
aan de Westerstraat. Achter de huidige Wes

3. Zuider Havendijk 30-32a. Foto auteur.
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terstraat 31 en 33, waar de handel in thee en 
koffie van de familie Schuijt was gevestigd, 
stond in 1832 een pakhuis’.15 Het bestond uit 
twee ten opzichte van elkaar verschoven beu
ken aan de Zuiderkerksteeg. Jacob Johannes 
Schuijt (18111872) liet de zuidelijke beuk 
van het pakhuis in 1865 verbouwen tot drie 
werkmanswoningenpak huis, het huidige Zui
der kerksteeg 1822.16 Zowel de noord als 
de zuidbeuk werden ingekort, waardoor er 
aan de Zuiderkerksteeg een erf ontstond. 
Can de noordbeuk resteert het tot woonhuis 
omgebouwde pakhuisje Zuiderkerksteeg 16. 
De twee westelijke huisjes hebben een vrije 
achtergevel. Aan het oostelijke huisje grenst 
tegen een deel van de achtergevel tot het 
restant van de noordbeuk. De kopgevels van 
het  rijtje zijn opge trokken uit oranje baksteen 
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw in 
kruisverband. Het zou hier kunnen gaan om 
hergebruikte bakstenen, zoals in het geval van 
Westerstraat 212. Het is ook denkbaar dat 

het een bestaande brandmuur betreft van het 
vroegere pakhuis. Langs de top aan de oost
zijde is inderdaad een nieuwe omtrek gemet
seld met schouders, een tussentrap en een 
tuit, verstevigd met een toppilaster en voor
zien van bei tels (driehoekige metselvelden 
langs toplijn gevel). Het onderste gedeelte 
van de toppilaster met de console maakt deel 
uit van  ouder metselwerk. De tussentrap en 
toppilaster ontbreken aan de westelijke kop
gevel, die grensde aan een smalle steeg. Beide 
kopgevels van het pandje vertonen sporen 
van dichtgezette vensters en deuren.17 Deze 
zeventiendeeeuwse aspecten vormden ver
moedelijk het motief om dit pand aan te wij
zen als rijksmonument.18

Inwendig
De zolderbalken, drie per huisje, lopen van 
voor naar achtergevel. De huidige grenen 
kap bestaat uit jukken met schuine stijlen, 
korbelen en een dekbalk, die zich voortzet 
voorbij de schuine stijl, waardoor deze recht
streeks een spoor kan ondersteunen. Derge
lijke dekbalken kwamen voor in de late ne

4. De voorgevel van Zuiderkerksteeg 18-22. 
Foto auteur.
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gentiende eeuw. De kap kwam waarschijnlijk 
tot stand in 1865.

De huisjes hadden aan de voorzijde een 
kamer en achter de voordeur een klein por
taal. Daarachter bevonden zich een bedstede 
en een kast. Het achterste dakschild liep iets 
verder door dan aan de voorzijde, waardoor 
hier ruimte ontstond voor een keuken met 
kasten. In de ja ren  vijftig maakten de bed
steden in de twee westelijke huisjes aan de 
Zuiderkerksteeg plaats voor een inpandige 
watercloset. In het oostelijke huisje kwam het 
watercloset in de vroegere keuken. De bed
stede in dit huisje bleef daardoor tot op heden 
bewaard. In 1973 werden de drie  huisjes 
samengevoegd tot een woning.19 De drie 
voordeuren bleven gehandhaafd.

Bouwjaar 1867, 1878: Oude Gracht 3-7 
Tussen de gang links van Oude Gracht 3 en 
de Korte Westerstraat stonden in 1832 twee 
huizen met een erf, waarnaast een  tuin en 

een boomgaard lagen.20 In 1860 kocht tim
merman Jan Zegerszn de Vries deze vier 
percelen. Op de hoek van de Korte Wester
straat bouwde hij in 1867 een timmerloods 
met daarnaast zijn huis. Op de rooilijn van 
de boomgaard bouwde hij drie werklieden
huisjes voor de verhuur.21 Van deze drie rest
eert nog Oude Gracht 7. De grond erachter 
bleef nog een tijd in ge bruik als boomgaard.

In 1883 verkocht De Vries zijn timmer
loods en huis aan zijn zoon, de timmerman 
Zeger Jansz de Vries.22 De bestaande huizen 
met erf liet de oude De Vries in 1878 gedeel
telijk amoveren. Vermoedelijk bleven alleen 
de zijmuren deels staan.  Hier verrezen nog 
eens twee werkliedenhuisjes, de  huidige Ou
de Gracht 3 en 5. Zo ontstond er een blok van 
vijf. De huisjes werden in 1883 afzonderlijk 
verkocht met elk een achtererf.23 De twee 
rechter huisjes zijn later verdwenen (afb. 5). 

5. Oude Gracht 3-7. Foto auteur.



38

2019-3/4 Cuypersbulletin

De plattegrond van Oude Gracht 3 uit 1867 
kwam geheel overeen met de gebruikelijke 
opzet: achter het portaal achter de voordeur 
bevonden zich in de kamer een bedstee en 
een kast, In de keuken in de aanbouw achter 
met lessenaarsdak waren nog een bedstede en 
een kast te vinden.24

Bouwjaar 1875: Breedstraat 130-142, 
Zuider Havendijk 77-89 
Aan weerszijden van een bouwblok tussen de 
Zuider Havendijk en de Breedstraat bouwde 
timmerman Volkert Deen uit Grootebroek in 
1875 twee rijen van zeven werkliedenhuisjes 
met de tuinen aan de achterzijde aan elkaar 
grenzend (afb. 6).25 De huisjes aan de Zuider 
Havendijk verrezen op de plek van de kuiperij 
en de zeepziederij van F. Wagtendonk. Daar
tegenover aan de Breedstraat zat de zeepzie
der G. Wagtendonk, die daar zijn bedrijf had. 

De huisjes verrezen op het perceel waar zijn 
huis stond. Ze bestonden uit een kamer met 
daarboven een zadeldak en een keuken daar
achter onder een lessenaarsdak. De inwendi
ge breedte bedroeg 3,94 en de lengte 6,60 me
ter. Achter de voordeur bevond zich een klein 
portaal. Daarachter leidde een trap naar de 
zolder en tussen deze trap en de achterwand 
van de kamer bevond zich een bedstede. In 
1878 bouwde Deen volgens hetzelfde ont
werp nog eens acht huisjes, Hoornse Veer 3, 
4, 5, 6 en 7 en Zuider Boerenvaart 8, 10, 12.26 
Zijn nabestaanden hielden de 22 huisjes tot 
ver in de twintigste eeuw in de familie.27 In 
1953 ondergingen ze een opknapbeurt.28 De 
huisjes aan het Hoornse Veer en de Zuider 
Boerenvaart werden in 1968 gesloopt.

Bouwjaar 1893: Noorder 
Boerenvaart 2-12
Aan een schilderachtig gedeelte van de Noor
der Boerenvaart, waar deze de Oude Gracht 

6. Zuider Havendijk 79-89. Foto auteur.
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kruist, staan twee blokjes met elk drie kleine 
woningen (afb. 7).29 Tot aan het einde van de 
negen tiende eeuw stond in deze omgeving 
nog weinig bebouwing. Het merendeel van de 
percelen diende als sier of moestuin. Aan de 
achterzijde hebben de meeste woningen een 
tuintje.

Deze eenvoudige werkliedenwoningen ver
rezen op de plek van een huis met tuin en 
een schuur. In 1892 was de bouwgrond in 
eigendom gekomen van timmerman Jasper 
van Marle en consorten en bakker Simon Jzn 
Buis, zijn financier.30 Tot in 1958 bleven de 
huisjes in bezit van de familie Buis.31

De kopse gevels hebben tuitgevels met een 
rollaag die doorloopt over de schouders en de 
tuit. De kozijnen kennen sinds een opknap
beurt in 1969 geen roedeverdeling meer.32 

Van de vroegere situatie bestaat nog een 
plattegrond van de toestand in 1959 bij een 
aanvraag voor de bouw van een watercloset.33 
Voor die verbouwing bestond de woning uit 

een portaal achter de voordeur met een steile 
trap naar boven. Daarachter bevond zich de 
bedstede, die uitkwam in de kamer. In de 
aanbouw achter onder een lessenaarsdak be
vond zich de keuken en het gemak, dat alleen 
buitenom te bereiken was. Bij de verbouwing 
kwam het toilet in het portaal en kwam de 
trap op de plek van de vroegere bedstede en 
verdween het gemak in de keuken. La ter von
den nog drastischer wijzigingen plaats.

Herwaardering 
Aan de Oosterhaven stonden in de jaren vijf
tig nog twee rijtjes werkliedenhuisjes (afb. 8). 
In 1845 kocht timmerman Jan de Ringh een 
pakhuis aan de Kade aan de Oosterhaven. 
Twee jaar later verving hij dit brede pand 
voor een rijtje van drie, Kade 5, 7 en 8.34 De 
Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuse
um kocht de panden in 1956 voor de bouw 

7. Noorder Boerenvaart 2-12. Foto auteur.
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van het Zuiderzeemuseum, waarvoor de on
dertussen verkrotte panden in 1958 moesten 
wijken.35 De huisjes zouden in het Buitenmu
seum, achteraf bezien, niet misstaan hebben. 
Het zelfde lot ondergingen de huisjes Kade 
9, 10 en 11. Timmerman Jasper van Marle 
bouwde deze in 1889.36 Het rijtje bleef nog 
lang in de familie.37 In 1957 kocht de Vereni
ging Vrienden van het Zui  derzeemuseum de 
huisjes. Dit om ze in 1964 plaats te laten ma
ken voor museumgebouwen.38 Zelfs het muse
um, dat juist ook voor dergelijke bouwwerken 
in het leven was geroepen, herkende de waar
de ervan destijds nog niet. Wel demonteerde 

Dit artikel is gebaseerd op een uitgebreidere studie 
in voorbereiding.
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Noten

het museum in 1975 de huisjes Breedstraat 
8688 en herplaatste ze in 1980 als EH 8 in het 
Buitenmuseum. Timmerman Richardus Jaco
bus Karsten bouwde ze aan een boomgaard.39 
Van de nog resterende werkliedenhuisjes in 
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ze hun verhaal krijgen. Wellicht leidt dat tot 
meer waardering.

8. Kade 6, 7 en 8 en Kade 9, 10 en 11. Opmetingstekening 1944. Vereniging Oud Enkhuizen.



41

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2019-3/4

merman), 2088 (Engelbertus de Groot, timmerman), 
5733 (erven De Groot). De huizen kregen de per
ceelnummers E1221E1227. 
12 Waarnemingen vonden plaats in nummer 8.
13 KAV, Enkhuizen, leggerartikelen, 522 (De erven 
weduwe van der Lee, verkoop dj 1846), 176 (Ruurd 
Bijl, metzelaar, 1848, uit F347 komen F1134F1136 
voort); hulpkaart 42, opgemaakt 1 juli 1848. 
14 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhui
zen, bouwvergunningen 19051979, inventarisnr. 
3541, Enkhuizen, Zuider Havendijk 30, 32, 32a; Ver
anderen 3 woningen, 29 mei 1935.
15 S. MesschaertHeering, Van Koopmansstraat 
tot Nieuwmarktspijp: geschiedenis van de ‘Doorne 
Croone’, ‘t Soute Eylandt’ en andere huizen in de 
Oude Westerstraat te Enkhuizen, Enkhuizen 2001, 
3637.
16 KAV, Enkhuizen, leggerartikel, 1993, nieuwe ka
dastrale nummers in dienstjaar 1866: F1338, F1339 
en F1340 voor de drie nieuwe woningen, F1141 
voor het resterende deel van het pakhuis. Hulpkaart 
archiefnummer 109, uit dienstjaar 1866, opgenomen 
29 april 1865.
17 MesschaertHeering 2001, 3839.
18 Rijksmonumenten 15266 (nr. 20) en 15267 
(nr. 22). Registerbeschrijving: ‘Eenvoudige won
ing onder zadeldak met toppilaster ter halverwege. 
Goede detaillering van vensters en opmerkelijke lig
ging aan de voet van de Zuidertoren’. De beschrijver 
waagde zich niet aan een datering.
19 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enk hui
zen, bouwvergunningen 19051979, inventarisnr. 
6103, Enkhuizen, Zuiderkerkstraat 18, 20, 22; Ver
anderen 3 woningen, 22 februari 1973.
20 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 97 (Roelof Mei
nertsz. Bootsman, melkboer, D173D176, verkoop 
dj 1861); 2452 (Frederik Noordeloos, landbouwer, 
D173D176, verkoop dj 1865); 2450 (Jan Segerzn de 
Vries, timmerman, Enkhuizen).
21 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 2450 (Jan Segerzn 
de Vries, timmerman, Enkhuizen), volgnr. 6: D173, 
boomgaard, 7, D174, tuin, gaan over in volgnr. 10
15: D1061, timmerschuur, D1062D1065, huizen, 
D1066, boomgaard; hulpkaart 92, opgemaakt 30 
april 1867.
22 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 2450, reeks 2 (Jan 
Segerzn de Vries, timmerman, Enkhuizen doorge
haald), volgnr. 1721, D1061, timmerschuur, dj 
1879, verenigd met D1062, huis onder nr. D1297. 
Dj 1884 verkoop; leggerartikel 3785 (Zeger Janszoon 
de Vries, timmerman, Enkhuizen), D1297, huis, dj 

1900, verkoop.
23 KAV, Enkhuizen, hulpkaart 139, opgemaakt 
mei 1883; D1063D1065, D1298, D1299 gaan 
over in D1375D1379; KAV, Enkhuizen, leggerart. 
2710 (Wouter Boukeszoon Swier), D1379, dj 1904, 
verkoop; 2493 (Pieter Greiner), D1378; 3787 (Ge
rard Mes), D1377, dj 1894 verkoop; 3405 (Frans en 
Teunis van Dam), D1376, dj 1903, scheiding; 3805 
(Johanna Slok, weduwe Frans van Dam), D1375, dj 
1920, verkoop.
24 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enk
huizen, bouwvergunningen 19051979, inventarisnr. 
2185, Enkhuizen, Oude Gracht 3; Gedeeltelijk ver
nieuwen woning, 27 januari 1922.
25 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 3226. Hulpkaart 
archiefnr. 151, dienstjaar 1876. Opgemaakt in augus
tus 1875.
26 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 3226. Hulpkaart 
124; D349D352 gaat over in D1279D1286 
27 KAV, Enkhuizen, leggerartikelen 4568 (Nicolaas 
Deen, timmerman te Grootebroek, later Enkhui
zen), 4995 (Nicolaas Deen en erven), 8312 (Nicolaas 
Klaasen Deen, tuinder te Grootebroek en Johannes 
Klaasz, Deen, buffethouder te Zaandam). 
28 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enk
huizen, bouwvergunningen 19051979, inventarisnr. 
3379, Enkhuizen, Breedstraat, Hoornseveer, Zuider 
Boerenvaart, Zuider Havendijk 130, 132, 134, 136, 
138, 140, 142 en 8, 10, 12 en 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 
veranderen 22 woningen: Breedstraat 130 t/m 142 
even; Hoornseveer ??; Zuider Boerenvaart 81012; 
Zuider Havendijk 77 t/m 89 oneven, 29 januari 1953.
29 Noorder Boerenvaart 26, gemeentelijk mo
nument nummer 0388/WN071; Noorder Boeren
vaart 812, gemeentelijk monument nummer 0388/
WN072.
30 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 4243 (Jasper van 
Marle en consorten, timmerman en Simon Jzn Buis, 
bakker). Hulpkaart 175 van D1572D1577, opge
maakt in september 1893, met de zes huisjes in twee 
blokken.
31 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 3663, eerste reeks 
(Simon Janszoon Buis, broodbakker, Neeltje Elisa
beth Rebel, wed.; derde reeks met verkoop in 1957:
32 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enk-
huizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr, 
5857, Enkhuizen, Noorder Boerenvaart 2, 4, 6, 
gedeeltelijk veranderen 3 woningen, 21 september 
1969.
33 WFA, toegangsnr. 1325_BD, inventarisnr. 5856 
Enkhuizen, Noorder Boerenvaart 2, 4, 6, veranderen 



42

2019-3/4 Cuypersbulletin

3 woningen, 30 oktober 1959.
34 KAV, Enkhuizen, leggerartikelen 1475 (Jeltje 
Langedijk, verkoop pakhuis F619 dj1846), 669 (Jan 
de Ringh, timmerman, uit F619 komen in dj 1848 
de drie huizen F1129F1131 voort); hulpkaart 42, 
F1129F1131, opgemaakt 1 juli 1848.
35 KAV, Enkhuizen, lggerartikelen 8107 (Samuel 
Snijders, na overlijden Christina Helena Snijders, 
spraaklerares, verkoop dj 1950), 8084 (Vereniging 
Vrienden van het Zuiderzeemuseum, Staat, minis
terie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dj 
1959, sloping).
36 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 3326, (Jasper van 
Marle, timmerman, Erf F1167 gaat in dj 1890 door 

stichting over in F20332035, drie huizen met erf; 
reeks 3 scheiding dj 1927); hulpkaart 210, opge
maakt juli 1889.
37 KAV, Enkhuizen, leggerartikelen 6699 (An
na Charlotte Krab, wed. Cornelis van Marle, dj 
1955, verkoop), 7365 (Jasper Wouterszn van Mar
le, aannemer, dj 1957 verkoop), 8545, (Vereniging 
vrienden van het Zuiderzeemuseum).
38 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 8084 (Vereniging 
vrienden van het Zuiderzeemuseum, dj 1965 slop
ing).
39 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 1420 bij 
F1031F1033. Hulpkaart 25, opgemaakt in dienst
jaar 1847.

 




