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door sluiting van het archief, konden niet alle relevante stukken worden geraadopleegd. Nog ontbrekende gegevens worden later aangevuld.
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Afb. 1. De minuutkaart uit 1832. De rode pijl geeft het
huidige Torenstraat 22 aan. Nummer 24 ligt links daarvan. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2. Hulpkaart 161 van het kadaster, opgemaakt in 23
mei 1877 met de huidige panden Torenstraat 22 en 24.
Kadaster Archief Viewer.

Identificatie
Torenstraat 22-24, 1601 HH Enkhuizen
Rijksmonument 15091
Registeromschrijving: ‘Twee 18e eeuwse achterhuizen (?) onder breed afgewolfd dak met gedrukte ingezwenkte halsgevel, met aardig omlijst venster in top’.
Situering en geschiedenis
De oudste kern van Enkhuizen bestond vermoedelijk uit een lintbebouwing langs de belangrijkste wegen. In 1356 verleende graaf Willem V stadsrechten,
maar een stedelijke structuur met omsloten bouwblokken zal eerst veel later zijn ontstaan. Een deel
van de vroege bebouwing zal langs de Westerstraat
gestaan hebben. Aanvankelijk zullen er achter de
erven aan de Westerstraat geen straten hebben gelopen. De achterzijde van de bouwblokken vertoont
op sommige stukken nog steeds een onregelmatig
karakter zonder duidelijke rooilijn. Langs de Wes-

terstraat vormen de achterstraten aan de noord- en
zuidzijde geen doorlopend geheel, maar verspringen deze, waaruit blijkt dat deze niet tegelijkertijd,
maar in fasen zijn gerooid. De Torenstraat behoort
tot de achterstraten langs de zuidzijde. De zeventiende-eeuwse kaarten tonen aan de noordzijde van de
Torenstraat een betrekkelijk bescheiden bebouwing,
die aanvankelijk bij de huizen aan de Westerstraat
hoorde.
De twee panden Torenstraat 22 en 24 hebben
een verschillende breedte en diepte. Tussen de twee
panden loopt een smalle gang, die oorspronkelijk
1

Afb. 3. Hulpkaart 252, opgemaakt augustus 1899.. Het
rechter pand Torenstraat 22 is voorzien van een werkplaats
aan de achterzijde. Kadaster Archief Viewer.

Afb. 4. Gevelopmeting uit 1944. Collectie Vereniging Oud Enkhuizen.
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diende als achteruitgang van Westerstraat 57. Deze
uitgang staat al genoemd in een akte uit 1672.1 Uit de
akte valt niets op te maken over de bebouwing aan
de Torenstraat. Die stond er zeker al in 1699. Op 4
mei van dat jaar werd mr. Johan van Gent, op dat
moment burgemeester van Enkhuizen, eigenaar van
Westerstraat 57, dat als volgt werd omschreven: ‘‘een
vrij huis en erve staande en liggende in de oude Westerstraat aan de zuijdzijde, [….] hebbende ’t selve
huijs een vrije gemene uijtgang tot op de torenstraat
alsmede een vrij huijs en erve staande en liggende
in een gemeene uijtgang op de Torenstraat’.2 Met het
huis aan de gemene uitgang aan de Torenstraat moet
een pand bedoeld zijn dat achter Westerstraat 55
stond, ten westen van de gemene uitgang, het huidige Torenstraat 24.
Uit de transportakte van Westerstraat 57 uit
1745 blijkt dat latere eigenaren aan het perceel panden aan de Torenstraat hadden toegevoegd: ‘‘een
huijs & erve met twee uytgangen op de Toornstraat
[Torenstraat], staande & gelegen in de oude Westerstraat […], benevens twee huijsjes & erven gelegen
op de Toornstraat naast malkanderen belent ten
oosten ’t Doornkroons Steijgertje & ten westen de
uijtgang van ’t eerstgenoemde huijs, alsmede nog
een huijs & erve staande & gelegen op de toornstraat
agter het eerstgenoemde huijs belent ten oosten de
andere uijtgang van ’t eerstgenoemde huijs & ten
westen de poort van de latijnsche schoolen […]’.3
Deze situatie valt nog te herkennen op de kadastrale
minuut uit 1832. Op de hoek van het Doornkroontje, ter plekke van het huidige pand Westerstraat 22
(F146), stonden naast elkaar twee kleine panden.
Achter Westerstraat 57 stond, aan de andere kant
van de uitgang, ter plekke van het huidige Torenstraat 24, stond een huis. Links daarvan kwam de
tweede uitgang op de Torenstraat uit, waaraan een
huis grensde ter plekke van het huidige Westerstraat
26.
1 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 0003, Oudrechterlijke en weeskamer archieven, 1357-1858, inventaris
1, Gewone rechtspraak, 1.14, Enkhuizen, inventarisnr. 4955,
Transporten en hypotheken, 1669-1674, 11 september 1672,
scannr. 0003_4955_00213.jpg: ‘hebbende achter een gemenen
uijtgangh op de Thoornen straat uijtcomende’.
2 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer
archieven, 1357-1858, inventaris 1, Gewone rechtspraak,
1.14, Enkhuizen, inventarisnr. 4960, 4 mei 1699, scannr.
0003_4960_00085.jpg.
3 WFA, toegangsnr. 0003, Oud-rechterlijke en weeskamer archieven, 1357-1858, inventaris 1, Gewone rechtspraak, 1.14,
Enkhuizen, inventarisnr. 4968, Transporten en hypotheken,
1743-1747, 13 juli 1745, scannr. 0003_4968_00083.jpg.

Stalling en koetshuis
Uit de beschrijving van Westerstraat 57 in een verkoopakte uit 1827 blijkt dat de huidige panden Torenstraat 22-24, aan weerszijden van de achteruitgang, dienden als stalling en koetshuis: ‘Een huis
en erve staande en gelegen binnen deze stad in de
oude Westerstraat, wijk C N 345 met een uitgang in
de Torenstraat, mitsgaders een stalling en een koetshuis alles aan elkander verbonden, en op dezelve Torenstraat uitkomende’.4 Hieruit volgt dat de panden
Torenstraat 22-24 als stal en koetshuis zijn gebouwd
tussen 1745 en 1827.
De nieuwe eigenaar, de koopman Jan Ples(man),
bezat Westerstraat 57 nog steeds in 1832, toen de
eerste kadastrale kaart van Enkhuizen werd opgemaakt (afb. 1). Hij dreef hier een winkel in ijzerwaren. In 1832 had nummer 57 een L-vorm, waarvan
de dwarsvleugel achter Westerstraat 55 doorliep en
uitkwam op de smalle steeg, het Doornkroontje.
Westerstraat 55 staat op de hoek van de Westerstraat
met het Doornkroontje. Ten zuiden van de dwarsvleugel, uitkomend op het Doornkroontje, bezat
Ples ook nog drie kleine werkmanshuizen met een
grondoppervlak van 25, 26 en 26 vierkante meter. In
1836 liet Ples zijn dwarsvleugel achter Westerstraat
57 en de drie kleine huisjes aan het Doornkroontje
slopen. Deze maakten plaats voor vijf nieuwe huisjes van 23, 24, 17, 19 en 18 vierkante meter. Deze
verkocht hij in 1856, samen met zijn huis aan de
Westerstraat, aan de meester timmerman Klaas
Hart Meindertszoon, de zoon van de derde man van
Doortje Ossekooper. De volgende eigenaar van de
huisjes, de goud- en zilverkashouder Baart Bezaan,
liet ze kort na aankoop in 1876 afbreken.
Jan Ples kocht in 1827 aan de Torenstraat een
stal en een koetshuis. Hij moet het koetshuis kort
daarna hebben laten verbouwen tot woonhuis, aangezien het linker pand in 1832 in het kadaster als zodanig staat omschreven. In 1857 liet Jan Ples zijn stal
(F146, de huidige Torenstraat 22) eveneens verbouwen tot huisje. In dat jaar verkocht hij de twee pandjes aan timmerman Daniël Jan van Rijneveld, die ze
in 1877 verkocht aan de goud- en zilverkashouder
Baart Bezaan, die in 1859 ook eigenaar was geworden van Westerstraat 55 en mede-eigenaar was van
nummer 57. In 1877 liet Bezaan de gang tussen de
twee pandjes aan de Torenstraat bebouwen (afb. 2).
4 WFA, toegangsnr. 1685 Notarissen in West-Friesland tot
1843, inventaris 7, Enkhuizen, 7.63, Jan Duijvensz., inventarisnr, 1506, akten 1827, 9 mei, scannr. 1685_1506_00094.jpg.
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Afb. 5. Bouwtekening 1971, bestaande toestand. Westfries Archief, Enkhuizen.

Afb. 6. Café Lange Jan in de huidige toestand. Foto auteur.
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Het linker pand, nummer 22, werd een stuk korter
en ook de achterzijde van het rechter pand onderging een aanpassing.5 Bezaan verkocht het linker
pand (F1579) aan de kaaskopersknecht en tapper
Arend de Haan.
Drukkerij
Na de dood van Bezaan in 1898 kwam het rechter
pand aan de Torenstraat in bezit van de boekhandelaar en boekdrukker Pieter Bais, die gevestigd was
in Westerstraat 55.6 In 1899 bouwde hij achter het
rechter pandje (F1578) een werkplaats die uitkwam
op het Doornkroontje (afb. 3). In 1922 kwam uit
de boekhandel en drukkerij van Bais de drukkerij
Firma W. Over de Linden voort met als firmanten
Bauke Bais en Jan Buisman. Zij kochten in 1955
ook het linker pandje aan de Torenstraat. Sindsdien
vormden Torenstraat 22 en 24 samen een onderdeel
van een tamelijk omvangrijke drukkerij, waarvan de
winkel zich op Westerstraat 55 bevond.7 In de twintigste eeuw ondergingen de twee panden Torenstraat
22-24 een groot aantal verbouwingen, waarbij de
voorgevel van het rechter pand (nr. 22) na 1945 ongewijzigd bleef (afb. 4, 5, 6, 7). Het linker pand onderging in 1971 een ingrijpende wijziging. De deur
5 Kadaster Archief Viewer (KAV), Enkhuizen, F146-147, leggerartikelen 632 (Jan Plesman, koopman), F146: stal, staat V,
huis, verkoop 1858; F147, huis en erf, verkoop 1858; leggerartikel 2117 (Daniël Jan van Rijneveld, timmerman) F146: huis, dj
1878 verkoop; F147: huis en erf, dj 1878 verkoop; leggerartikel
2423 (Baart Bezaan, goud en zilver kashouder) F146: huis, dj
1878, verenigd, F147: huis en erf, verkrijging van een gedeelte;
F146 gaat over in F1578, F147 gaat over in F1579; F1578, dj
1879 bijbouw, dj 1899, verkoop. F1578-F1579, Hulpkaart 161,
opgemaakt 23 mei 1877.
6 KAV, Enkhuizen, F1579: leggerartikel 2427 (Arend de Haan,
kaaskopersknecht en tapper) huis en erf, dj 1885, splitsing,
vereniging, gaat over in F1851, huis en erf, dj 1907, scheiding.
F1851, hulpkaart 192, opgemaakt augustus 1884. Leggerartikel 5133 (Jacob Fijma, koopman) F1851, huis en erf, dj 1945,
verkoop; 7856 (Aagje Woestenburg, echtgenoot Tippe Zeldenthuis) F1851, huis en erf, dj 1955, verkoop, 5977 (Wed Jacoba
Johanna Kluit en erven) F1851, huis en erf, dj 1955 verkoop.
F1578: 4489 (Pieter Bais, boekdrukker) F1578, stal, erf, dj 1900
vernieuwing, splitsing, gaat over in F2280, werkplaats en erf,
dj 1923, verkoop. F2280, hulpkaart 252, opgemaakt augustus
1899.
7 KAV, Enkhuizen leggerartikelen 6407 (Firma W. Over de
Linden, firmanten Bauke Bais en Jan Buisman, boekhandelaar
en boekdrukkers, F2280, werkplaats, dj 1929, vereniging met
andere panden cvan de firma, gaat over in F2774, na nieuwe
vereniging en bijbouw gaat het over in F2827, dj 1963 verkoop. F2774, hulpkaart 359, opgemaakt 31 maart 1928. F2827,
hulpkaart 372, opgemaakt september 1932. Leggerartikel 9044
(Willem Pieter de Jong en Petrus Koolen, boekdrukkers) meerdere verbouwingen. In dj 1968 inbreng in vennootschap; 9536
(NV Drukkerij Over de Linde) gaat over in F3227, drukkerij,
dj 1979, verkoop. F3227, hulpkaart 476, dienstjaar 1976. Leggerartikel 11355 (Ontwikkelingsmaatschappij Centerbouw BV)
F3227, Torenstraat 22-24, drukkerij.

in het midden en de twee grote schuifvensters met
fijne roedeverdeling, die vermoedelijk tussen 1827
en 1832 tot stand kwamen, maakten plaats voor een
indeling zonder voordeur, ongeveer gelijk aan die
van nummer 22. De meeste verbouwingen hadden
betrekking op het inwendige. Daarvan resteert nog
een balklaag met hoekprofielen in de balken (afb. 8).
In 1979 veranderde de drukkerij in een winkelcentrum en splitsten de twee panden aan de Torenstraat
zich af.8 Hierin zit al sinds lange tijd het café Lange
Jan.
Conclusie
In de registeromschrijving staan de panden Torenstraat 22 en 24 beschreven als achttiende-eeuws met
een vraagteken. Uit het voorlopige historische onderzoek valt op te maken dat de pandjes tot stand
kwamen tussen 1745 en 1827. Ze zijn als tweeling
gebouwd met een afgeknotte klokgevel met kroonlijst, afgedekt met een rollaag en in de top, deels in
de kroonlijst, en beide een getoogd venster in de Lodewijk XV-stijl, dat een datering in het derde kwart
van de achttiende eeuw aannemelijk maakt. Behalve
de top, waarvan de linker een kleine wijziging onderging, resteren uit de bouwtijd van beide pandjes
nog de balklaag en de kap.
Het koetshuis links moet door de koopman in ijzerwaren, Jan Ples, na 1827 zijn verbouwd tot een bescheiden woning, zoals aangegeven in het kadaster
van 1832. De indeling die het ten kreeg, een deur in
het midden en twee grote schuifvensters aan weers8 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2194, Enkhuizen, Torenstraat 22, bouw werkplaats gelegen aan het Doornekroontje, 9 juli 1919; toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen,
bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2195, Enkhuizen,
Torenstraat 22, bouw motorengebouwtje, 8 april 1920; toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen
1905-1979, inventarisnr. 2197, Enkhuizen, Torenstraat 22, 24,
gedeeltelijk vernieuwen kantoor, 25 september 1925; toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 19051979, inventarisnr. 2198, Enkhuizen, Torenstraat 22, bouw
drukkerij tussen Torenstraat en Westerstraat, 31 maart 1927;
toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2199, Enkhuizen, Torenstraat 22,
24, Vergroten drukkerij tussen Torenstraat en Westerstraat, 14
augustus 1930; toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen,
bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2200, Enkhuizen, Torenstraat 22, 24, vernieuwen en vergroten open loods,
9 juli 1936; toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2201, Enkhuizen, Torenstraat 22, 24, 26, 28, 30, verbouw 5 panden, 23 juni 1971;
toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 2202, Enkhuizen, Westerstraat 55,
Torenstraat 22, veranderen van drukkerij en kapsalon in winkelcentrum, het gaat hier om de panden Westerstraat 55-59-61
en Torenstraat 22-24-26, 10 september 1979.
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Afb. 7. Café Lange Jan in de huidige toestand. Foto auteur.

Afb. 8. Het inwendige van Torenstraat 24 naar het westen. Foto auteur.
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zijden, bleef tot in 1971 gehandhaafd, maar kreeg na
een verbouwing in dat jaar zijn huidige indeling. Het
rechter pand, oorspronkelijk een stal, werd door Jan
Ples in 1857 verbouwd tot woning. Hij bezat in de
steeg het Doornkroontje eveneens een aantal eenkamerwoningen, aanvankelijk drie, later vijf.
In 1877 overbouwde Baart Bezaan de gang tussen de twee pandjes. Tevens vond er een verbouwing
aan de achterzijde plaats. In 1898 kwam het rechter
pandje in bezit van de boekverkoper en boekdrukker
Pieter Bais en kreeg het pandje in 1899 een aanbouw

met werkplaats aan de achterzijde. Er ontstond later
een aanzienlijke drukkerij, die in 1955 ook het linker
pandje, Torenstraat 24 verwierf. Daarvan werd, zoals
reeds vermeld, in 1971 de voorgevel gewijzigd. De
panden beschikken nog over hun oorspronkelijke
balklaag. In de vaak gewijzigde achtergevel is geen
authentiek metselwerk waarneembaar. Mocht dit
nog aanwezig zijn, kan dit slechts fragmenten betreffen, gezien de vele verbouwingen die aan de achterzijde plaatsvonden.
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