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Afb. 1. De minuutkaart van
Enkhuizen uit 1832, sectie
D. De rode pijl geeft de locatie aan van Oude Gracht 77
16 (perceel 86). Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

ò

Afb. 2. Kadastrale hulpkaart
hulpkaart 85, opgemaakt
30 april 1864. Oude Gracht
met perceelnummer 1035.
Kadaster Archief Viewer.

Identificatie
Oude Gracht 77, 1601 RE Enkhuizen
Rijksmonument 15070
Registeromschrijving: ‘Eenvoudig pandje met houten voorschot waarin vlieringluik, XVIII-XIX.’ Deze registeromschrijving heeft alleen betrekking op het rechterdeel uit de negentiende eeuw van nummer 77.
Het linker bouwdeel, een tuinhuis, staat beschreven in de registerbeschrijving van Oude Gracht 77 (Rijksmonument 15070): ‘Landelijk pand, linkerdeel van hout [= Oude Gracht 75], rechter van gele steen [linker
deel van Oude Gracht 77], met erkervormige uitbouw, het houten gedeelte met pilasters en omlijste deur, het
geheel onder een lessenaarsdak, XVIII-XIX.’
Geschiedenis
Het gedeelte van de Oude Gracht waarin nummer
77 staat bestond aan het einde van de achttiende
eeuw geheel uit zomerhuizen en tuinhuizen, vaak
voorzien van een erker of koepel, zoals die in En-

khuizen werden aangeduid. De tuinhuizen betroffen
ondiepe panden over de volle breedte van het perceel met een hogere voorgevel met daarachter een
aflopend lessenaarsdak. Dergelijke bebouwing gaat
in Enkhuizen minstens terug tot aan de eerste helft
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Afb. 3. Gevelopmeting van
Oude Gracht 77 uit 1944.
Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 4. De voorgevel van het
linkerdeel. Foto auteurs.

Afb. 5. De voorgevel van het
rechterdeel. Foto auteurs.
2

Afb. 6. De achtergevels.
Bestaande toestand in 1987.
Westfries Archief, Hoorn.

van de zeventiende eeuw.1 De oudste bekende vermelding in archivalische bronnen van Oude Gracht
77 dateert van 1762.2 Volgens de kadastrale minuut
uit 1832 betrof dit een zeer breed en ondiep tuinhuis
met twee erkers (afb. 1). Hiervan resteert nog het
linker gedeelte. In dat jaar was het huis en de ruime
tuin daarachter eigendom van de arbeider Hendricus ter Schuur, die het in 1812 had gekocht op een
veiling. Kort na 1832 ging het bezit over naar Leffert
Heijman. Op een publieke verkoop ging het tuinhuis
met tuin op 21 maart 1837 over aan de tuinman Jan
van Doorn, die het perceel op 15 maart 1838 verkocht aan bouwman Gerrit Bakker, die er afstand
van deed in 1858.3
De nieuwe eigenaar, de landbouwer Willem
Koopman, moet een ingrijpende verbouwing hebben uitgevoerd.4 Het kadaster meldt een verandering
in 1864, waarvan het kadaster op 30 april 1964 een
hulpkaart vervaardigde (afb. 2). Het bebouwde oppervlakte nam toe van 33 naar 70 vierkante meter,
maar de hulpkaart toont een ongewijzigde situatie,
1 Gerrit Vermeer en Klaas Koeman, ‘Tuinbebouwing binnen
de veste van Enkhuizen. De laatste resten van een groene stad’,
Bulletin KNOB 117 (2018), p. 204-220.
2 Suus Messchaert-Heering, ‘Zondagse tuinen’, Steevast 2015,
42-50 (49).
3 Kadaster Archief Viewer (KAV), Enkhuizen, leggerartikel 733
(Hendricus ter Schuur, arbeider) D86, huis, tuin; 1079 (Leffert
Heijman) D86, huis, tuin, publieke verkoop 21 maart 1837; 204
(Jan van Doorn, tuinman) D86, huis, tuin, verkoop 15 maart
1838; 1423 (Gerrit Bakker, bouwman) D86, huis, tuin, verkoop
1860.
4 WFA, toegangsnr. 1686-06, Notarissen Enkhuizen Kantoor 2, 1834-1910, inventarisnr. 39, minuutakten 1858 junidec, 1 november 1958, scannr. 1686-06_39_00172.jpg-168606_39_00173.jpg.

zij het dat de schuur op het achtererf in de nieuwe situatie lijkt te zijn verdwenen. Nadien volgt geen enkele kadastrale wijziging meer. Mogelijk werd bij het
vervaardigen van de hulpkaart niet de gewijzigde situatie weergegeven en kwam in dat jaar het huidige,
negentiende-eeuwse deel van de huidige bebouwing
tot stand.5 Op 2 februari 1882 verkocht Koopman de
tuin met tuinhuis en schuur op een veiling van onroerend goed in de kolfbaan van de Oranjezaal op de
Kaasmarkt. Tuinman Christiaan van Doorn kocht
het huis met tuin voor de minderjarige Cornelis
Stelling.6 De tuin met tuinhuis en schuur kwam opnieuw ter veiling in de Oranjezaal op 19 november
1896 doordat Stelling en zijn vrouw niet meer aan
hun financiële verplichtingen konden voldoen.7 De
erven van de nieuwe eigenaar, de landbouwer Simon
Pieterszoon Bakker, verkochten het perceel in 1903
aan de landbouwer Jan Meindertszoon de Vries.
Na een boedelscheiding in 1946 kwam het in bezit
van de landbouwer Meinardus de Vries en Anna de
Vries. Zij lieten achter het achttiende-eeuwse deel,
het vroegere tuinhuis, een aanbouw verrijzen met
5 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 2393 (Willem Koopman, landbouwer) D86, huis, tuin, verandering 1865, 4, D1035, tuinhuis,
tuin, dj 1883 verkoop; D1035, hulpkaart 85, opgemaakt 30 april
1864.
6 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1686-06, Notarissen Enkhuizen Kantoor 2, 1834-1910, inventarisnr. 110,
minuutakten 1882 jan-apr, 2 februari 1882, scannr. 168606_110_00092.jpg- 1686-06_110_00094.jpg.
7 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 2963 (Cornelis Stelling, landman) D1035, huis, tuin, dj 1898 verkoop; WFA, toegangsnr.
1686-06, Notarissen Enkhuizen Kantoor 2, 1834-1910, inventarisnr. 141, minuutakten 1896 juni-dec, 19 november 1896, akte
9695, scannr. 1686-06_141_00134.jpg.
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Afb. 7. De achtergevel van
het achttiende-eeuwse
bouwdeel. Foto auteurs.

Afb. 8.De achtergevel van het negentiende-eeuwse bouwdeel. Foto auteurs.

Afb. 9. De plattegrond, bestaand en vergund, in 1955.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 10. De plattegrond in
1897. Westfries Archief,
Hoorn.

een watercloset (afb. 6, 9).8 Het afdak op betonnen
palen voor de berging van hout, dat in 1961 achter
het achttiende-eeuwse bouwdeel verrees, is net als
de eerdere keukenbouw alweer verdwenen (afb. 10).9
In 1986 werd het perceel eigendom van automatiseringsadviseur Herman Peter Zuidema en maatschappelijk werkster Ingrid Kluit.10 De vroegere keuken in het pandje uit de negentiende eeuw maakte
bij hen plaats voor een berging, die heden in gebruik
is als woonruimte (afb. 10).11 Sindsdien kwamen er
in de achtergevel van dit pandje drie halfronde stalvensters (afb. 6, 8). Achter het achttiende-eeuwse
tuinhuis werd, bij wijze van veranda, het dakvlak
naar achteren doorgetrokken (afb. 7).
8 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 4476, Enkhuizen, Oude
Gracht 77; veranderen woning, 2 september 1955.
9 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 4477, Enkhuizen, Oude
Gracht 77; bouw afdak, 10 februari 1961.
10 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 4526 (Simon Pieterszoon
Bakker, landbouwer, later erven) D1035, huis, tuin, dj 1904
verkoop; 4617 (Jan Meindertszoon de Vries, landbouwer)
D1035, huis, tuin, schuur, dj 1947 scheiding; 8014 (Meinardus, landbouwer, en Anna de Vries) D1035, huis, tuin, schuur,
dj 1956 vernieuwing, M, 1987 verkoop; 13807 (Herman Peter
Zuidema, automatiseringsadviseur, Ingrid Kluit, maatschappelijk werkster) D1035, M, huis, tuin schuur.
11 WFA, toegangsnr. 1853-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, inventarisnr. 1129, Enkhuizen; binnenstad, Oude Gracht 77; veranderen en vernieuwen van de
woning, 15 december 1987.

Beschrijving
Voorgevels
De voorgevel van het linker bouwdeel is opgetrokken uit gele baksteen in kruisverband (afb. 4). De gevel beslaat een begane grond en een zolder onder het
lessenaarsdak. De driezijdige erker links bevat drie
schuifvensters. In het vlakke deel van de gevel zit een
venster. De vensters zijn onder en boven afgezet met
een rollaag. Als bekroning van het gevelvlak dient
een uit het muur stekende rollaag. De zijgevel is van
een grovere, maar eveneens gele baksteen. De gevel
bevat een steen met Ora et Labora (Bid en Werk).
Dit bouwdeel bevat aan de voorzijde geen ingang.
Het is bereikbaar via het rechter pand, dat in 1864
verrezen moet zijn.
Het rechterdeel bestaat uit een diep pand met
een zadeldak (afb. 5). De onderbouw bestaat uit
halfsteens muurwerk in gele baksteen in halfsteensverband. Het bevat een voordeur en links daarvan
een venster. De deur uiterst rechts voert naar achteren. Het houten voorschot van de zolder bestaat uit
verticale planken en windveren langs de toplijn. De
makelaar tussen de windveren is zeer eenvoudig. Het
voorschot bevat een zolderdeur met een bovenlicht.
Achtergevels
De achtergevel van het linkerdeel bevat nog enkele
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Afb. 11. De kamer met koepel, gezien naar de gracht.
Foto auteurs.

Afb. 12. De kastenwand in de
koepelkamer. Foto auteurs.

Afb. 13. Bedstee in het
vroegere tuinhuis naar het
zuiden. Foto auteurs.
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oorspronkelijke delen, maar door latere verbouwingen is een deel van het metselwerk nieuw (afb. 7).
De achtergevel van het negentiende-eeuwse pand
bestaat rechts uit muurwerk, links uit houten delen.
Het voorschot achter is vrijwel identiek aan dat aan
de voorzijde. De halfronde stalvensters zijn recent
aangebracht. Daarvoor bevatte de achtergevel links
van de deur een vierkant venster (afb. 5, 8).
Interieur achttiende-eeuwse bouwdeel
De balklaag ligt loodrecht op de voorgevel (afb. 11).
De balken vertonen fijne hoekprofielen. De kamer
met de koepel bevat een kastenwand met fijn bewerkte deuren, vermoedelijk negentiende-eeuws of
ouder (afb. 12). In het gedeelte achter de vlakke gevel zijn aan weerszijden bedsteden aangebracht, vermoedelijk gedurende de negentiende eeuw (afb. 10,
13, 14). De kap van het achttiende-eeuwse bouwdeel
is in de twintigste eeuw geheel vernieuwd (afb. 15).
Interieur negentiende-eeuwse bouwdeel
In het negentiende-eeuwse pand staat een reeks eenvoudige, grenen gebinten met de dekbalken tussen
de zijgevels (afb. 16). Tussen de muurstijlen en de
dekbalken loopt een korbeeltje, waarin ondiepe sleuven zijn gesneden. De kap bestaat uit sparretjes die
nog uit de twintigste eeuw lijken te dateren.
Afb. 14. Bedstee in het vroegere tuinhuis naar het noorden.
Foto auteurs.

Conclusie
Het achttiende-eeuwse tuinhuis behoort tot de laatste die nog in Enkhuizen resteren. Voor de geschiedenis van Enkhuizen zijn deze van groot belang: in

Afb. 15. De zolder van het
tuinhuis. Foto auteurs.
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Afb. 16. De begane grond van
het negentiende-eeuwse pand.
Foto auteurs.
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de stadsuitbreiding van kort na 1590, die voornamelijk uit tuinen, moestuinen en boomgaarden bestond, bepaalden tuinhuizen het beeld. Het resterende deel van het tuinhuis lijkt achttiende-eeuws te
zijn. Het huis bevat een latere kastenwand en bedsteden. Een deel van het tuinhuis werd vermoedelijk in
1864 vervangen door een pand met een bakstenen
onderbouw en houten voorschotten voor en achter.
Dergelijke panden kwamen in de tweede helft van
de negentiende eeuw vaak voor buiten de bebouwde
kom van West-Friesland als overgang van de daar

gebruikelijke houtbouw naar bakstenen huizen.
Dergelijke huizen uit deze periode zijn nog te vinden in het naburige Venhuizen. Dat een huisje met
houten voorschotten hier binnen de veste verrees,
valt te verklaren door het in die tijd nog landelijke
karakter van de Oude Gracht.
Aan de voorzijde bewaren beide gevels nog hun
oorspronkelijke karakter. Aan de achterzijde vonden
meerdere ingrepen plaats. Wel behield het voorschot
van het negentiende-eeuwse pand zijn oorspronkelijke vorm.
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