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BOUWHISTORISCH
ONDERZOEK WONING

Eind 1977 bood de Oud-Katholieke parochie Enkhuizen de haar toebehorende historische

opstatBoekbindersstraat 2 aan het Zuiderzeemuseum aan. Aanleiding vormden plannen voor

de vernieuwing van de bebouwing van de Boekbindersstraat. Biigebrek aan archivalia ziin we

voor het achterhalen van de bouwgeschiedenis geheeIaangewezen op bouwhistorisch onder-

zoek en oude foto's. Onvermiidetiik gingen bii de verptaatsing naar het museum historisch

materiaaten bouWsporen voorgoed verloren. Dankzijde zeldzaam uitgebreide aantekeningen

dige Peter Bakker bii de demontage maakte en

ouwsporen is het toch mogetiik een groot deeI

en. Het relaas van een interessante speurtocht.

Tot 1978 stond het pand EH-12 aan

de noordziidc r an de lJocLbinders-

slrflf,l op nttnrm('r 2, bijna dircct

achter het hoekhuis Zuider Havendijk 37

. Dc nok van het dak licp

evcnwijdig aan de straat, waardoor

wc spreken van een dwarshuis. Het

huisje grensdc aan dc tuln van dc

pasLorre Van de belendende kerk
(Breedstraat 82-8tl) van dc Oud-

Katholieke parochic in Enkhuizen,

die het huisje ook in bezit had. Begin

dccember 1977 deed dc parochic

historische lvaarnemingen, hii nam

foto's en vervaardigde opmctings-

tekeningen van hct pand. In 1980

verrees hct pand wcer in hct Zuider

uit oorspronkelijke str-rkken muunverk

. Dc rest van het huis ltestaat

uit nieuu' opgetrokken muren, met

hergebruik l'an oude stenen. De oor-

spronkcliike gebinten op de beganc

grond, de houten kap en dc houten

interieurafwerking keerden eveneens

in het herplaatste pand terug.

uitger;ocrd kruisvcrband. De bakstccn

moet, afgaande op het formaat en de

oranjcrode kleur, uit de ecrste helft

van de zcventiendc eeulv datcren

. Links loopt het schone

mctselwerk dc hoek om tot net

voorbii de dikte van de voorgevel,

waarna het overgaat in het t'eel

rulvere metselwerk van de !\rcstgevel

annex tussenmuur, zoals tc zien is

op een foto die gcmaakt is t,lak voor

de demontage In zi.in aan-

tekeningen sprak Bakkcr het vermoeden

uit dat de voorgevel misschien later

vervanf1en is. Dit hikt onwaarschijnlijk,

want op dezelfdc foto is te zien dat dc

metscllagen van de glact gemetseLde

De als geheel overgebrachte oostelijke

geveltop tclt aan r'vccrszijden zes



BOEKBIN DERSSTRAAT 2

urr ENKHUTZEN (EH -L2)

beitels of vlechtingen

In beitels staan de metsellagen

stt'erls haaks op tl' lopli,ln (buitcn

r;rnd)tan de gcrcl cn \'ormcn zc

clrichoekigu r clcicn. l)it hcr.l t als

rrlordt.r'l clirl l,rtrgs rlc rrrtllI.r'k rirn dr,

geveltop geen afgeslagen bakstenen

titlen, rrlilr;rlleen koppcn ldc z.ijdc

\an uen baksteen nret cle lilcrnstc
rrplrcrr Iaktc). Flct mctsclu crk jn clr

gtrt:ltop b('stairt r oornanrcli jk uit
rilr0kl(en (dc langc zijclc r,au ccn

'bakslt:enl, \\aiuuit ralt op tc nrakcn

tlal ht'l eerr hlllslccrrs nruur bctlcfl.
'\lleen tussr:n dr: r cnstcrs zittcn ooli
koppert, Ilier lie p langs dc binncnkant
htl tookkanairl van de vrrclrrcnr-n

st'hourr. L)c schoorstccn zclÍ u,as r'óor

de t er1;laatsing naar hrt rnuslurn al

rtruijrlerd cn vervangcn dooL trcn

vcel kleiner rooklanaal, rlat nict r cr

horen dr, zoldt,rr lot.r or clgirrg irr

tt:n kachelpilp. \'oor clr clclnonÍagu

zal en (lÍr trt ee r onclb00q\'tnsl r,t's

aaTt dr:z('zijde dicht, ntaar bij dt:

herbourv gutgen zc u,cct' olttn. Bij clt,

htrplaalsing rrercl ook hct rcrokkaniral

gcrcc()rts t ttt cercl.

Hct ontlcrstc dcel t'an dr oostnruur
rrctd opnicuu opgctrokken, uraal irr

zi.jn r crslau bcstt cclclt, l]akkcr trr clt,

nodigc aandacht aan, ondersteund

door foto's. Uit de \/roegere aan-

lvezigheid van een rookkanaal op dc

zolder bleek dat het huis aan dezc

zijde een schouw had. Beneden zat

ccn tegellableau r an oude lcgcls,

\\ aarop lalcl cen botcngcling m('t

behang rras aangcbracht. De/e cliende

als achterwand voor cen kachel op
j de plek \/an dc \rroegere schouw. De

legels van hct tcgcltablcau liepcn

onder de houten vlocr door, tot aan

een oudere lcgelrlocr. DP houten

vloer krtam dus pas lot stdnd na hct

I uurb..rrg.r, van cle tegelwand. Hoclvel

clezc uit zeventiende- en achtticnde-

eeu\\so tcgcls beslond, r,rerdcn zc
i rraarschi.irrIiili br:trckkeli,jk rc(cuï,
rrtogelijk in de lrlintigstc crLr\\,

ailngebracllt, geztcn hct gcbruik ru'an

Porl lanclcenent. Na \ cnr,ilrlcring
\itn de tcgcls ku,arncn clc trtorlt,n
tal'drukken) \'an een schourvlijst en

de schoorsl eenmant cl tcvoorschijn,

mct claaromheen pleistcrwerk met
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blaur,r,scl) Achter de onderste tegels

zat gewit muurwerk met cen gebogen

a( htcr\^ and en een ondiepe nis aan

weerszijden Na verrri.idering van de

opvulling bleken deze een gewitte

achterwand te hebben. De bodem van
de askuil was bctegeld met groene

en gele plar,uizcn. De aantekeningen
van Bakker vermelden ook de aan-

u'ezigheid van aspotten in de vloer,
afgedekt mct een dektegel.

Verder trof Bakker langs de oostge-

vel ter hoogte van de zoldering een

onderbroken strijkbalk (de cerste
balk van een balklaag die tegen de

muur is geplaatst) aan. Dc onder-
breking duidde op de aanu,ezigheid
van een rarreling om het toen reeds

verdwenen gemetselde rookkanaal
of boezem. Ongeveer tien centimeter
rechts van de bcdstedo,vand (zie

hierna) bevond zrch in de oostmuur
ecn verl i('ate reeks Ínkassingen van
Ïcrn i ldcrde bakstencn dic loodrecht
uit de muur staken . Deze

vormden de vertanding waarmee

de boezem in de oostmuur stak.

Tot zover naar l'inks rcikte ook de

horrzontale moet van cle schouwlijst.
Ongeveer vijftien centimeter rechts
daarvan zat de onderste van een

reeks horizontale glcuven in het vroe-
gere schoorstcenkanaal. ln de sleur en

I zaten op hun kant geplaatste bakste-
nen. Dergelijke horizontale sleuven
lrordcn in Enkhuizen vaker aange-

troffen in schoorstenen varr zeven-

tiende-eeuwse panden, bijvoorbeeld

in Waagstraat 7. Het is onduidelijk
waartoe ze dienden,

Vun a. westgevel bleven gcen onder-
delen bewaard, maar lvel foto's
van het bovenste deel en

r notities van Bakker. Bcneden tot de

hoogte van de clakgoot vertoonde
jhet muurwerk een ruw gemetseld

kruisverband, r,vat duidt op een (één)

steens muur. Het muurwerk van de

i top vertoonde r.oornamelijk strekken
en was dus halfsteens.

Bovenin de geveltop viel nog de

omtrek van het rookkanaal te ont-
\^raren. Het venster in de top moet

,na het verdwijnen van het westelijke
buurpand zi.jn aangebracht op de

plek waar het rookkanaal van het
buurpand liep. Een goot langs de

gevel voerde het hemclwater van

de ach(erkant naar de goot aan de

voorzijde, zodat het afgevoerd kon
worden naar de waterkelder aan de

, voorzijde van het huis.

Volgcns dc aantckening('n van Bakker

bevonden zich aan de westgevel aan

de buitenzijde sporen van eenzelfde
schouw als tegen de binnenkant van
de hiervoor beschreven oostgevel van
het huis. Deze schour,r,bezat beneden
dezelfde gebogen achterwand. Er zat
onderin een rij poiychrome tegels, die
Bakker op begin zeventtende eeu\{
dateerde. Ter hoogtc van de boezem

zaten weer horizontale gleur.en

met roct. Bakker l,cronderstelde op
grond van deze overeenkomstcn

dat cr trvee gelijkv'ormige huisjes
in elkaars verlengde stonden aan

de Boekbindersstraat. De gevel was

niet als buitenmuur bedoeld, anders

zou hii schoon metselwerk hebbcn
verloond. Er zijn nog mecr aanrrijzin-

] gen die erop duiden dat de n'estgevel

oorspronkelijk een binnenmuur was.
In tegenstelling tot de oostgevel ont-

lbraken driehoekige r,lechtingen in de

geveltop. Die uraren ook niet nodig,

i omdat deze muur niet boven het dak
uitstak, maar de pannen hier ot,er de

muur lagen. De kap \an de twce huis-

ijes vormde dus een ononderbroken

I geheel met het oorspronkeli;ke
hoekpand aan de Zuiderhavendijk
mogelrjk als srarrpunt. Het huidigc
hoekpand verschaft over deze vroe

igere situatie geen informatie meer

, Het kwam in l97B in de plaars van

cen pandje uit de lale negentiende
eeuw.

De zoldering van hct huis bestaar uit
een enkelvoudige balkentaag tussen
de voor- en achtergevel met een

strijkbalk tegen de binnenzijde van

de oosleli.jkc en rrt.slelijLe topgevei.
De drie trekbalken tussen dc twee

i 
rt.i;Ltrutt 

"r, 
rusten aan de achter-

muur elk op een muurstijl mct

korbccl tschuinslaande balk, die de

ihorizontale dekbatk verbindt mer de
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\rerticale muurstijl) en sleutelstuk

(langlverpig plat stuk hout, dat tcÍ

ondersteuning onder de koP van

ecn balk is aangebrachl)

Ir'Iuurstijlen, dckbalk, korbelcn en

sleutelstukken vormen de onderdclen

van een volwaardig gcbint. In dit

geval zijn ze gehcel van erkenhout. De

drie muurstijlen langs de achtergevcl

staan elk op een bakstcnen poertie op

de rand van ecn kelderbak (vierkante

opmetselingen als basis) . lle

korbelen hebben aan dc voorzijde

cen licht, hol gebogen belooP, t't'at

in Enkhuizen gebruikelijk lvas in de

eerste decennia van de zeventiende

eeur.v De slcutelstukken hebbcn aan

de kopsc kant een samcngesteld,

klassiek profiel en opzij gesneden

lroos.ies, wat ook ra,,eer duidt op het

bcgin ran dc zevcnlicndc eeun. Dc

drie gebinten dragen aan de kant van

I de achtergcvel telmerken. Het meest

oostelijke een rechte 'I', dc micldelste

een gebogen 'II' en de meest westelijke

L een rechte 'III'. l\'Ict recht en gebogen

gavcn limmerticdcn links dan i'tcl

rechts aan. Er moeten dus ooit aan

bcidt' ziidcn muurslijlcn cn korbt'len

hebbcn gczeten. In de situatic zoals

I aangetroffen in 1978 zijn de balken

aan de slraatziidc echter ing,elaren in

de muur en steunen zc oP een oP de

I k<,p.. kant afgerond sleuteLstuk.

\Vaarschijnliik r erd',r enen dc

muursli.ilon, korbelcn en sleutel '

stukken aan dt'ze ziide biide laterc

lherindeling van de voorgct'el, waarbii

I n", u.nr,., en de voordeur werden

VCflll{r('l t'll llll\\r 1111 11 1'rrk \r'lIlaalSl

l)C tttttttt\lrll, ll Ill I.rrllrrlt'tl,/.ll''n

bij tl, ltt, tltr,' \ r'll\lr'l rrt,l,'ltrt; rrr de

weg. De zolderbalken liggen nu deeis

1bou.r, de nieuwe openingen.

Dc conslruclie r an dc kap ber at drie

eikcnhouten irtkken . Dc

sr huinc balkcn \ ('rloncn een lit ht

gebogen beloop, waardoor ze het

[. .'='#\



gewicht van de kap en het dak met

m-lnder spatkrachten (naar buiten
gcrichte clruk) ovcrbrengcn op hct
muuru,erk van de voor- en achtergevel.

Dcrgclijkc krommc balkcn hctcn ook

u'el krommers. Zc staan op ccn cikcn
muurplaat, die op een rand ligt, rvaar

de bultenmuur van steens overgaat in
halfsteens. Op de halfsteens borst-
wering ligt lveer een houten muur-
plaat, u,aarop dc sporcn staan, in dit
geval de dunne stammetjes dje van de

dakvoct tot de nok lopen, soms met
de schors er nog aan. De krommers

zljn met een blokkeel bevestigd

aan de borstwering Een zwalnu,-

staartverbinding stelt het blokkeel

in staat trekkrachten op de vangen,

en voorkomt dat de krommers naar

binncn afgli.jdcn. Op de krommer aan

dc voorzijdc bcvindt zich nog ccn

rcstant \rar ccn aÍ'gczaagd blokkeel,

mct daaronder ccn latcr blokkccl. Dc

oorspronkelijke blokl<elen aan dc

voorzijde hadden dezelfde hoogte a1s

die aan de achterzijde. Op elk paar te

geno\/er elkaar gelegen krommers )igt
een dekbalk. Net als bii de gebinten

beneden voorkomen korbeien dat de

jukken schranken.

Over de jukken liggen aan weers-

zijden in de lengterichting van de

kap twee horizontale balken, de

llvormen, ook weer van eikenhout

i Deze ondersteunen de sporen.

l Tussen de n ormen en dc jukkcn zijn,
om het schranken van clc kap in dc

Iengterichting tegen te gaan, bij h\,cc

jukken schuine dlvarsvcrbrndingcn

aangcbracht, dc zogeheten wind-

schoren. Langs de sporen is langs

beide dakvlakken ook nog één lange

diagonale windschoor aangebracht

In eiken kappen pasten de timmer-
lieden tot in het begin van de

zevcnticnde ccu\^/ vrij\\,ol tr i rsltri tcnd

pen-en-gatvcrbindingen toe. Deze \.er

bindingen kunnen alleen drukkrach-

ten opvangen. Trekkrachten zouclen
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] gehecl op de houten toognagcls
lercch lk«rmcn, dic daan oor ongc-
schikt ziin. In dc oude r.iken kappen
voorknam de toepassing r an krom-
mers het optreden van al te grote
spatkrachten en dus ook van trek-

i 
krachten op dc jukken. HalÍhoutse
vcrbind ingen (houtr erbinding rr aarbij
\irn I\\i,r, r'lka.tr onIllirt Ilnclr. rlr li,tt
rlr haltt, rliklt. rrr:rtll rrlgrglrrnntt,n
zOcl;tI lrt,itlr' ( )t t(I(]t'rlIlr,]t. (,r,Tlill,iit 

I

í)lt i,ll\.tilI llu\( \ttr-:r[. ili'zt,lIrjt LlrkIrt

ltr'[tblrr ltls r,r,rt r iut ltr,rrlr, r)1tLlr,t (lr,

len) met zwaluwstaarten declen hun
intrede in het begin van dc zeven-
tiendc eeuw, toen het eikenhout in

i de kappen vrij snei plaatsmaakte

i 
voor naaldhout, dat recht groeit en

]lvaaruit om die rcden geen krommers

]Bemaakt konden rvorden. De kap van
I I I I -' rs rrr.lls\r;rirl r rrrr rlLt'n, rneirr

rir, 111;p1111,, \\ irill ()l) rlr j11l.l,1',, ttr llL;rat
zijn g,czet met halfhoutse, genagelcle

verbindingen en zl,valuwstaarten, doet

i 
meer denken aan die van cen grenen

I 
kap, zoals die zich in de ecrste
decennia van de zeventiende eeuw
ontwikkclde. Opnieuw ecn aanwijzing
voor een boun, in het begin van de

zeventiendc eeuw

I lr lrartlirl I(,n Z,tl(,It lol it.ut rl(
rr:tltl.ritl\illg \iin hr,t lrrris it.rrr cli,

spr)r,ti hcr r,strild tjtll jlíttrtl(i(.
tlt,t,tti1,'r, /'),tl\ I1 I rrlrlttttzt l
gcbruikelijk was tot ver in de

trvintigste eeuw, nog herkenbaar
aan de teerafdrukken op de spr,rren.

Met nagels of spijkers hebben de

I
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panlatten altiid de neigÍng te spliiten,
zodat dcze draadjes een goed

alternatief boden

Direct achter het voorste dakvlak van

het dak zitten nog twec diagonaal
geplaatste balkcn, dic ongert,er in

het midden van het huis, ruim boven

dc r,rormbalk, samenkornen in ccn

punt . Bakker interprctcerde
deze terecht als de kilkepers (een

balk op de inwendige ontmocting van

twee dakvlakken) r,an ecn vroegere

dwarskap. Hij vcrmoedde daarom

dat er op de voorgevel ooit een

geveltop stond. Dat moet dan, gez-ien

de ouderdom van het pand, een

trapgevel zijn geweest.

'Tegen de oostelijke zijgevel van hct
drvarshuis \/errees later een aanboun,

met een lessenaarsdak. De gevel

daarvan langs de straat staat koud,

dat wil zeggen zonder verband, tegen

de voorgevel van het dwarshuis. De

muur vertoont uitsluitend strekken,

waaruit blijkt dat dc gevel halfsteens
'is. De bovenkant volgt de flaulve hel-

tling ,''an het lessenaarsdak, r,vaardoor

de i,ijf vlechtingen een langgerckte

vorm l<regen

De lage oostgevel is na de herplaat-
srng bepleisterd. Foto's van voor de

demontage toncn dat dit deel van

het huisje toen in ccn deplorabele
slaal \ erkcerdc

Rcchts van het venster in het
midden stond lcgcn dc gcr el een

gr:mak. Op dc rcchtcrhoek slond

een tamelijk lage, robuuste schoor-

steen, die dc rook van een oven of
rookinrichting afvoerde.

Het biina vicrkante dn,arshuis is rngc-

deeld in ccn smal voorhuis ln het tin-

ker gcdccltc achlt,r de rtrorgcrcl. I\lct-

ccn rcchts r an de r oordeur hcr indt
I zich de rechthoekige bakstencn hals

van de w'aterkelder met hemelwa-

ter. Op dc hals Iigt ccn hardstenen

afdekp-laat met een houten dekscl op

de rondc opening . Achterin
het voorhuis, tegenover de voordeur,

schiet een eveneens houten r'vand met
een deur een kleinc ruimte af, met

daarin een trap naar een keldert,je

en een lad.dcr naar de zolder. In hct
rechter deel van het huis bevindl zich

een kamcr met een bedsteewand aan

de zijdc waar zich oorspronkclijk de

tuin van de pastorie bevond.

l)rie bakstenen treden en \/e-r-

volgens nog eens drie treden met

de vlucht rechtsaf leiden naar een

kleine, gemetselde l<eldcrbak met een

breedte \/an ongeveer een meter

. De bak loopt over een lengte

van ongeveer 1,!l meter langs de

achtergevel. De bodcm lag krap een

meter onder de vroegere vloer van

het huis, maar de vrije stahoogte

lr,as iets groter, doordat de ruimte
lr.rss(.rt rip r lot,r cn rlr, onder l<anl r an

tlt'linl<t,r bcdslr:dc rn c[r: kanrcr ltij rlc
lit,lrlt,r lroorl. lrr dc bcclstcd,-,rrancl rn

tlf Littttt'r zillctl ondcrir unkrlc galt'rt

onr tlc licldcr t'n clc ovrrrgr rtrittttt,
onder de bedstedes te luchten

. Nlogelijk is ook de

kelderbal< nog origineel. Het was

rn klcine, eenvoudige pandcn zeer

gebruikclijk dat zich onder dc

bedstcc een kelderbak bcvond. I)e

bcdslcdtln t t'Ítltren,'lr llllr rrit r li}r,cl
irl ltr Itt-t i zt'rt. zotlitt dlzc cr rrnbina tiu

nrr,l kcl(l(frhilli zrrr zclclzaaru

rs Herrorden.

Hr
l.{
lrÍ

De bakstenen hals van de waterkeld

met hardstenen afdekplaat met

houten dekse[.

19
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i De lr,'ancl die het 'trappenhuis' af-

scheidt van het voorhuis, bestaat uit
verticale naaldhouten planken van

sterk uiteenlopende breedte De deur-

opening heeft als crugc versiering ecn

bescheiden kroonlijstje. Dc houten

schcidingswand tussen het voorhuis

en dc rvestwand van de kamer bcstaat

datrrcntegen uit verticale, tamelijk dun

gezaagdc eiken delen van sterk uitccn-

lopende brecdten De omlijs-

ting van de nu dichtgezette opening

rcchts van de deur in de schcidings-

wand russen voorhuis en kamcr heeft

aan de kant het rroorhuis gccanneleer-

I dc (verticale groeven) stijlen cn wordt

bckroond mel een hoog, klassit'k

drit'hot'kigr' Ironton. Deze opening is

later dichtgezct mct verticale planken

dle een andere brccdtc hebben dan

die van de lr,and zelf. In ccn van de

opmetingstekeningcn is in de opening

ecn glas in lood raam ingetckend,

maar voor zover valt na te gaan

zijn daarvan geen concrete sporcn

ger«rnden. Dc monumentale aÍwerking

van de wand vcrtoont de stiilkenmerken

van zeventiendc-ccurvse meubels. Om

een negentiendc-ccuwse navolging in
Hollandse neorenaissancc )ijkt het niet

te gaan, aangezien deze in cen dergeli,jk

klern huis,je met in erken en zo strJl-

I zuiver zou ziin uitgevoerd. Bakker ging

t'r daarom \ anuit dal deze wimdcn urt

de zeventiende eeuw datercn.

Dc eiken bedstedewancl in dc kamer

bcslaat de gehele noordkant van de

kamer . Gecanneleerde stijlen

flankeren dc tlvee bedstedes links cn

rechts. Langs dc onderkant loopt ecn

smalle, geprofilecrdc li,jst en boven

loopt over de vollc brcedte een veel ho-

gere bekroning. De smalle houten con

sole tussen de bedstedcn bevat in de

bo\/enste hclft tu,ee kastjes, Helcmaal

bovenin, bovcn dc bekronende lijst
van de bedstce, r,crleent een eiken ]uik

toegang tot dc bcrgruimte boven de

bedsteden. Ook dc bcdsteden bestaan

uit eiken Bakker kon dcstijds geen

sporcn r.llden van een eerderc bed-

stedewand. Dc noordgevel achtcr de

bedsteden bcvatte geen grote openin-

gen, maar slcchts een klein venstertjc.

tlet lijkt cr al met al op dat het hier ccn

zeventiende-eeuw's intcrieur betreft dat

voor dit huisje is gemaakt.

Ti.idcns de demontage van hct huis

kwam onder de houten vloer ccn

plavuizcn vloer tevoorschijn van

bruin cn zwart geglazuurde tcgcls

van ongcvcer 1l bij 1 I centimetcr die

bijna het gehcle huis besloeg Bij de

herbouw keerdc dczc niet terug. Op

cnig moment, waarschijnlijk begin

twintigste eeuw en in ieder gcval

nog na hct aanbrengen van de tcgcls

achter de haard, kreeg de kamcr een

houtcn vloer op houten balken.

Vrijrvel overal u,aar ecrst een

gepleisterde muur zat en ook tegen

de houten u,and tussen Voorhuis

en kamer, ku,am aan de kamerkant

een bctengcling met daarover een

dik pakket bchang

De oorspronkelijkc afwerking van

de scheidingswand aan rlcze kant is

op enig moment verdwcncn. Onder

dc balkenlaag in de kamer krtam

een plafond te hangen van board.

Zo was vecl van de oorspronkelijke

interieuraÍwerking in dc kamer voor

de verplaatsing gehecl aan het oog

onttrokken.
In de latere aanbouw zijn dc houten

tusscnu,anden van naaldhout. Een

grencn houtcn wand vormde een

halletje achter dc achterdeur naar het

crf van het huisje. Naast de oven of

rookinrichting in dc noordoosthoek

van de rrroegere kcukcn bevinden

zich twee kasten

Het huisje Bockbindcrstraat 2

maakte decl uit \ran een rii van tra,,ee

of drie huisjes vanaf de hoek met

de Zurder l{avendijk. Het pandie

lijkt tc dateren uit de eerste hclft
van de zcventiende eeuw. Hierop

wijzen de vorm en de structuur van

de baksteen, hct klassreke profiel in
combinatic mct de gesneden roosjes

op de sleutelstukkcn van de gebinten

en de ongebruikelijkc combinatie

van de eikenhouten jukken en

halfhoutse, genagel de verbindingcn

van dc kapconstructle. De houtcn

scheidingswand tussen het Voorhuis

cn de kamer, en de bedstedervand
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bestaan uit eiken onderdelen

en Vertonen stijlkenmerken van

zcventiende eellwse meubclcn, zodat
dczc ook zeer r,r,aarschijnliik uit
de bouwtljd dateren We hebben in
dat geval tc maken met een uiterst

Volgens de Oorspronkelijke Aan-

wijzende Tafels (OAT), die horen bij
het kadastrale minuutplan uit 1832,

is Harmen Willems, visser van beroep,

eigenaar van deze woning. In de negen-

tlende eeuw is de woning in het bezit
gekomen, mogelijk door legatering,

van de achtergelegen Oud-Katholieke

Kerk die het als woning verhuurde.

De bewoningsgeschiedenis van deze

woning is maar gedeeltelijk bekend

en moet nog worden uitgezocht in
het archief van de Oud-Katholieke

Kerk. Wel bekend is dat Pieter Zwier
(1 Bg 5-1 I 79) en Willemina Leegwater
(1893-I I 5 3) waarschijnlijk vanaf hun
huwelijk in 1916 in dit huis gewoond

hebben.

Pieter Zw-ier was ovenbouwer en

metselaar val beroep. Daarnaast was

hij heel kunstzinrrig. Hij bespeelde in-
strumenten en maakte allerlei dingen.
De Gemeente Enkhuizen zou nog een

door hem gemaakt mozarek in de

collectie hebben. Tot op hoge leeftijd
heeft hij gebeeldhouwd. Na het
huwelijk met Willemina Leegwater is

zeldzaam interieur r/an cen eenvoudig

hrrisje. Het zou daarom op zijn plaats

zijn het inlcricur alsnog aI le rverken

en van fH- l2 zo alsnrrg een kijkpand
le maken, zoals oorspronkelijk ook

cle bedoeling r'vas.

hii nog twee keer getrouwd. Met zijn
derde vrouw heeft hij tot zijn dood

enkele,iarcn in Delft gewoond.

De heer Frans Karemaker heeft in hct
huis gewoond tot 1949

De heer G. van der Haak tot I959.
De iaatste bcwoner rtas Karel Zlvier
(1913- overicden 6 oktober 2010),

neef van Pieter Zwier. Karel had een
jachtvergunning. Hij u,as mollen-

vanger en jaagde op polderhazen

en eenden in de polder waar hij ook

viste met neties, fuiken en hengels.

Hij slachtte ziin jachtbuit zelf op

zijn erf Hii deed dit ook voor anderc
jagers, die hun geschoten fazantcn
en hazen aan dc deurkrop van zijn
voordeur achter lieten.

,,Karel was ecn hele markante

Enkhuizer" vertelt zijn nicht Nei

Jansen-Jongsma ,,Hij had als jager

altijd een geweer op ziin schouder. Hij
was erg goed in het vangen van mollen.

Iedereen vroeg hem daarvoor ook."
Zwier vÍng mollen tot ziin 92ste jaar.

Jansen: ,,Hij werkte zijn leven lang op

het land. Hit had zelf een stukle in de

polder, maar u,erkte ook bij een boer

en maaide dijken. De polder was zijn
lust en zijn leven."

ErÍk WalsmÍt


