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Afb. 1. De stadsplattegrond van Enkhuizen in 1577 door
Lucas Janszoon Waghenaer. De locatie van Bocht 15 is
aangegeven met de rode pijl. Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 2. De stadsplattegrond van Marcus Zueri Boxhorn uit
1632-1634. De locatie van Bocht 15 is aangegeven met
de rode pijl. Vereniging Oud Enkhuizen.

Bocht 15 bestond uit twee panden uit het einde van de zestiende eeuw, die nadien meerdere verbouwingen ondergingen. In 1878 werden de twee panden samengevoegd. In 1938 werd Bocht 15 onbewoonbaar verklaard.
Nadat in samenwerking met het Rijksbureau voor Monumentenzorg plannen waren gemaakt voor de herbouw, werd het huis gesloopt. Een deel van de nieuwe gevels zijn reconstructies van de vroegere, deels ook
werd de fantasie gevolgd.

Identificatie
Bocht 15, 1601 JG, Enkhuizen
Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van
geschiedenis en kunst. Deel V,I. De provincie NoordHolland (uitgezonderd Amsterdam) (A. Oosthoek,
Utrecht 1921) vermeldt onder ‘Fragmenten van buitenarchitectuur’: 11. Bocht (huis naast het hoekhuis
Zuiderspui). Twee steenen linten: 1683.
Herma M. van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, deel VIII, De provincie
Noordholland, tweede stuk: Westfriesland, Tessel en

Wieringen, ’s-Gravenhage 1955, p. 77-78: ‘Bocht 15,
eenvoudige, volgens de jaartallinten 1683 gedateerde
gevel met rechte kroonlijst, die in 1939 gerestaureerd
werd. Begane gronds waren vier XVIII eeuwse vensters met roedenverdeling aanwezig; in plaats van
een van deze werd een passende deur met omlijsting
aangebracht.’
Rijksmonument: 14977
Inschrijving register 22 februari 1966
Registeromschrijving: ´Blijkens jaartallinten in 1683
gebouwd, XVIII gewijzigd woonhuis met rechte
kroonlijst.´
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Afb. 3. De stadsplattegrond van Joannes Bleau uit 1649.
De locatie van Bocht 15 is aangegeven met de rode pijl.
Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Afb. 4. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832. De rode
pijl geeft de locatie aan van Westerhaven Bocht 15 (F403
en F404) aan. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

Afb. 5. Schets van het
Zuiderspui in 1865 van
Cornelis Springer. Vereniging
Oud Enkhuizen.

Afb. 6. Schets van het
Zuiderspui in 1865 van
Cornelis Springer. Vereniging
Oud Enkhuizen.
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Situering en geschiedenis
Het huidige Bocht 15 bestaat uit oorspronkelijk twee
panden, zoals ook nog staat weergegeven op de kadastrale minuut van Enkhuizen, sectie F, uit 1832.
Perceel 403, een smal pand, staat op de hoek van de
Zuiderspui en de Bocht (afb. 4). De Bocht ontleent
zijn naam aan de twee bijna haakse bochten die de
Westfriese Omringdijk hier maakt. De vroegere zeedijk loopt eerst in ongeveer west-oostelijke richting.
In dit gedeelte, het Zuiderspui, bevindt zich de vroegere doorgang naar de oudste haven van Enkhuizen,
de Zuider Havendijk, die volgens de stadskroniek
van Gerard Brandt uit 1666 is aangelegd in 1361 en
in 1421 werd voorzien van sluizen.1 Even ten westen van het spui maakt de vroegere dijk een bocht
naar het zuiden, om dan op korte afstand weer naar
het westen af te slaan. Op de stadsplattegrond van
Enkhuizen van Lucas Janszoon Waghenaer die de
situatie omstreeks 1577 weergeeft, staat er aan de
landzijde van de zeedijk ter hoogte van de huidige
Zuiderspui en de Bocht al enige bebouwing weergegeven en staat aan de zeezijde de stadsmuur (afb. 1).
Op het overkluisde spui is een huis gebouwd, de
voorganger van het huidige Zuiderspui 1, dat tot
op heden dezelfde opzet vertoont. Op de kaart van
Marcus Zueri Boxhorn uit 1632-1634 heeft de stadsmuur aan de zeezijde van de dijk bij het Zuiderspui
en de Bocht plaatsgemaakt voor een aaneengesloten
rij huizen (afb. 2).2 Op de kaart van Joannes Blaeu
uit 1649 staat dezelfde bebouwing weergegeven vanuit het zuiden (afb. 3).
De bebouwing aan de zeezijde van de dijk lijkt
tot stand gekomen in het begin van de jaren negentig van de zestiende eeuw, toen de stadsmuur daar
zijn defensieve waarde had verloren.3 Op 7 januari
1592 verpachtte de stad Enkhuizen de twee percelen
aan het noord-zuid lopende gedeelte van de Bocht,
het huidige Bocht 11-13 en het zuidelijke pand van
het huidige Bocht 15: ‘Is geresolveert ende verstaen
dat men verpachten sullen de erfen liggende over
dhalve maen [Bocht 4] op t suijteijnde deser stede.’4
1 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee- en koopstadt Enkhuisen […], Egbert van den Hoop: Enkhuizen 1666, p. 12, 1516.
2 Marcus Zueri Boxhorn, Theatrum sive descriptio comitatus et
urbium Hollandiae, 1632-1634.
3 Suus Messchaert-Heering, De Bocht en et Zuiderspui. Leven
en wonen op een oude stadsmuur in Enkhuizen, Oud Enkhuizen: Enkhuizen 2015.
4 Westfries Archief (WFA), toegangsnr. 0120, Oud archief
stad Enkhuizen 1353-1815 (1872), inventarisnr. 250, Verhandelingen van de vergaderingen van de vroedschappen van Enkhuizen, 1 juni 1589 tot 29 mei 1595, 7 januari 1592, scannr.

Jan Oetszoon liet op de twee percelen twee huizen
bouwen, waarvoor hij op 22 juni 1593 een lening
aanging.5 Het smalle huis op de hoek van het Zuiderspui en de Bocht stond er toen vermoedelijk al.
De eigenaar hiervan was Simon Janszoon Waghenaer, de broer van de bekende cartograaf Lucas, die
ook stadsplattegronden van Enkhuizen vervaardigde. Hij kocht het aangrenzende, door Jan Oetszoon gebouwde huis op 21 oktober 1595, maar hij
verkocht het op 12 januari 1596, een paar maanden
later, aan Volckert Franken.
Winkel in stoffen
In het hoekpand dreef Simon Janszoon een winkel
in stoffen, manufacturen en onderkleding. Na zijn
overlijden maakte de notaris op 18 november 1630
van zijn bezittingen en zijn vrouw Griet Jansdochter
een uitgebreide inventaris op. Net als de andere huizen aan de zeezijde van de Bocht beschikte het huis
over een bouwlaag aan de Dijk, een tweede bouwlaag op het straatniveau van de zeedijk en een zolder.
In de onderste bouwlaag aan het water bevond zich
de keuken. In het huis bevonden zich vier bedden.
De winkel zal zich in de bouwlaag op straatniveau
hebben bevonden. Deze bevatte een uitgebreid assortiment aan stoffen, maar ook wollen hemden,
wronglijfjes, hemdrokken, wambuizen en kousen.
Het gezin beschikte naast dit huis over een huis met
tuin aan de Boerenvaart in de omstreeks 1600 tot
stand gekomen stadsuitbreiding.6
Vereniging van de twee panden in 1878
Vanaf 18 juli 1823 was het pand op de hoek van
het Zuiderspui en de Bocht in bezit van de winkelier Leendert Maartens (geboren in 1802), die er
ook ging wonen.7 Hij was gehuwd met de ventster
en later huisvrouw Johannette Wilhelmina Katarina Franken uit Groningen. Op 23 april 1837 kocht
Maartens ook het aangrenzende pand aan de Bocht
van de grutter Franciscus Xaverius Struivenberg, die
aan de overzijde van de Bocht zijn grutterij (F419)
en zijn pakhuis had (F420). Deze laatste panden zijn
inmiddels verdwenen. In 1875 verkocht Maartens
de het hoekpand en het huis daarachter aan sluis0120_250_0093.jpg.
5 Messchaert-Heering 2015, p. 47-51.
6 Messchaert-Heering 2015, p. 47-51.
7 Messchaert-Heering 2015, p. 50; WFA, toegangsnr. 170108, Bevolkingsregister Enkhuizen, 1850-1861, inventarisnr.
7, Bevolkingsregister Enkhuizen, 1850-1861, scannr. 170108_7_00158.jpg.
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Afb. 7. Bocht 15 vanaf het Zuiderspui aan het
einde van de negentiende eeuw. Vereniging Oud
Enkhuizen.

Afb. 8 (beneden). Bocht 15 en het Zuiderspui 1, 2
en 3, gezien vanaf de Zuider Havendijk omstreeks
1935. Foto A.C.M. van Rossem. Vereniging Oud
Enkhuizen.
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Afb. 9.Bocht 15 na de sloop
in 1938. Foto A.C.M. van
Rossem, Vereniging Oud
Enkhuizen.

wachter Jan Stavenuiter. Die liet de panden in 1878
kadastraal verenigen onder perceelnummer F1693,
het huidige Bocht 15. De sluiswachter dreef in het
hoekpand een winkel. Hij verkocht het huis in 1887.8
Op 6 oktober 1865 maakte Cornelis Springer
van de winkel van Maartens in het hoekpand twee
schetsen (afb. 5, 6). Daarop staat het hoekpand
weergegeven met een pothuis met luik aan het Zuiderspui met twee vensters daarboven en in de beneden afgeschuinde hoek de winkel. Boven de luifel
zaten boven de twee vensters nog twee bovenlichten.
De belettering op de luifel valt niet te lezen. Op het
pothuis ligt koopwaar uitgestald. Voor een deel zit
die in manden. Mogelijk ging het om een viswinkel.
Uit de tijd dat Stavenuiter zijn winkel dreef bestaat
nog een foto met de sluiswachter gezeten voor zijn
winkel (afb. 7). Op de luifel stond toen een bord met
‘Hollandsche Haring Versche gezouten vischwaren’.
Dit bord ontrok de bovenlichten boven de luifel aan
het zicht. Naast het venster op de verdieping was
een uitgangbord aangebracht met de tekst ‘Scheepsbehoeften Touwwerk Teer Harpuis Olie en Hars te
Koop J. Stavenuiter SLUISWACHTER’.
8 Enkhuizen kadastraal nummer F403, kadastrale minuut
1832, Aanwijzende tafel: Leendert Martens, winkelier. Kadaster Archief Viewer (KAV), Enkhuizen, leggerartikel 556 (Leendert Maartens, winkelier) F403 huis, dj 1876 verkoop, F404 (de
Bogt); nummer F404, kadastrale minuut 1832, Aanwijzende
tafel: F. Struivenberg, grossier; KAV, Enkhuizen, F404, leggerartikel 804 (Franciscus Xaverius Struivenberg, grossier en grutter, later erfgenamen); 1088 (Hendrica Johanna Struivenberg)
F404, huis, erf, verk 23 april 1837; 556 (Leendert Maartens,
winkelier) F404 (de Bogt), huis, erf, dj 1876 verkoop; 3099
(Jan Stavenuiter, sluiswachter) F403 (huis) en F404 (huis, erf),
dj 1879 F403 en F404 vereenigd tot F1693, huis, erf, dj 1888
verkoop; F1693: hulpkaart 169, opgemaakt april 1878.

Laat zestiende-eeuwse gevel
Het winkelpand op de hoek was hier verrezen aan
het einde van de zestiende eeuw. In de tijd dat Stavenuiter er zijn winkel had, stond dit pand er vermoedelijk nog deels. Mogelijk dateerde de toenmalige voorgevel aan het Zuiderspui nog uit de bouwtijd.
Deze bestond, zo blijkt uit de foto uit het einde van
de negentiende eeuw (afb. 7), uit afwisselend lagen
met donkere (waarschijnlijk rode) en lichte (waarschijnlijk gele) baksteen. De lagen rode baksteen
telden steeds vijf metsellagen met afwisselend lagen
koppen en strekken. De lichte lagen bestonden uit
twee metsellagen van wat grotere bakstenen met uitsluitend strekken. Aan weerszijden van de gevel zijn
klezoren aanwezig. Boven de bovenlichten zijn twee
elkaar snijdende bogen aangebracht in afwisselend
lichte en donkere koppen.
De afgeschuinde hoek met de voordeur beneden
werd opgevangen door een balk met op het uiteinde
een classicistisch profiel met een ojief en een kraal.
Een korbeel zorgde voor voldoende draagkracht.
Het lijkt hier om een latere ingreep te gaan. De gevel
zal oorspronkelijk beschikt hebben over een geveltop, vermoedelijk een trapgevel. Later moet de geveltop plaats hebben gemaakt voor een met pannen
belegd dakschild. Het venster met schuifraam op de
verdieping vertoonde een fijne, vermoedelijk achttiende-eeuwse roedeverdeling.
In het begin van de twintigste eeuw werd de
gevel aan het Zuiderspui vervangen (afb. 8). Daarbij maakte het pothuis plaats voor een kelderluik.
De schuin geplaatste deur bleef gehandhaafd, maar
er kwam een gemetseld overstek. Het venster boven
bleef op dezelfde plek, maar met een grovere roede5

Afb. 10. De tekening voor de herbouw van het Rijksbureau voor Monumentenzorg uit 1938. Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
Afb. 11. De bestaande situatie in 1970: de gevel aan het
Zuiderspui. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 12. De vergunde situatie in 1970: de gevel aan het
Zuiderspui. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 13. De bestaande situatie in 1970: de gevel aan
de Bocht. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 14. De vergunde situatie in 1970: de gevel aan
de Bocht. Westfries Archief,
Hoorn.

verdeling.
Het pand aan de Bocht
Het pand achter het hoekpand had opzij aan de
noordzijde een tuitgevel met vlechtingen opzij. Het
huis bestaat uit een onderste bouwlaag tegen de
dijk, een hoge bel-etage op straatniveau, een lage
verdieping en een zolder. Na de vereniging met het
hoekpand moet de voordeur in deze gevel zijn verdwenen. Foto´s van voor de herbouw in 1938 laten
zien dat er zich in deze gevel geen voordeur bevond.
Deze moet zijn verdwenen nadat Leendert Maartens
beide huizen aan de bocht in bezit kreeg. Beneden
zaten vier hoge schuifkozijnen, gerangschikt twee
aan twee, en boven drie veel lagere vensters met luiken (afb. 8, 16). Tussen de twee vensterreeksen bevatte de gevel twee stenen met ´Anno´ en ´1683´. De
sierankers boven de onderste vensters lijken eerder
van rond 1600 te dateren en zouden afkomstig kunnen zijn uit een eerdere bouwfase. De gevel bevatte
verder geen specifieke kenmerken die wijzen op een
bouwtijd in de zeventiende eeuw. De dakkapel was

versierd met een driehoekig fronton, zoals die in
Enkhuizen in de negentiende eeuw vaak toepassing
vonden.
De zeezijde van de Bocht geldt sinds lang als
een van de meest pittoreske stadsgezichten van
Enk
huizen. Van de vroegere achtergevel van het
pand aan de Bocht ontstonden al vroeg diverse afbeeldingen. Aan de begane grond hangt een houten
uitbouw, een zogenoemde hangende kamer (afb. 1922). Deze waren er mogelijk al sinds het einde van
de zeventiende of het begin van de achttiende eeuw.
Op de bovenste verdieping van Bocht 15 zaten drie
vensters, die gelijk waren aan die aan de straatzijde.
De herbouw in 1938
Na 1912 was Bocht 15 van winkelierster Marianne
Meijer van Crefeld, die er haar winkel dreef tot aan
de onbewoonbaarverklaring in 1938.9 Na de onbe9 KAV, Enkhuizen, F1693, leggerartikel 2638 (Dirk Bezaan,
horlogemaker en goud- en zilverkashouder) huis, erf dj 1899
verkoop; 3303 (Frederik Hendrikszoon Goos, later wed Elisa7

Afb. 15. De gevel van het hoekpand aan het Zuiderspui.
Foto auteur.s.

Afb. 16. In het midden en links Bocht 15 in 1925. Foto
Scheppel Hoorn. Vereniging Oud Enkhuizen..

Afb. 17. Plan voor de nieuwe voordeur
uit 1938. Westfries Archief, Hoorn.
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woonbaarverklaring in 1938 ging aannemer P.Boon
van Timmer- en Aannemersbedrijf te Enkhuizen er
van uit dat het pand gesloopt moest worden, maar
tegelijkertijd was hij zich bewust van de waarde
van de twee panden voor het stadsgezicht, zowel de
achtergevel aan de haven als de gevels aan de voormalige zeedijk, het Zuiderspui en de Bocht.10 In een
brief van 22 januari 1937 gaf de aannemer aan dat
de eigenaar het pand, gezien de cultuurhistorische
waarde, bereid was te verkopen aan een commissie
of vereniging. In een kort briefje antwoordde de directie van het Rijksbureau voor Monumentenzorg
te ’s-Gravenhage dat de gevel vermoedelijk al te zeer
geschonden was om in aanmerking te komen voor
aankoop, maar dat hij zich daarvoor kon wenden
tot de Vereeniging “Hendrick de Keyser”. Het Rijksbureau twijfelde eraan of de gevel de aandacht van
het Rijksbureau verdiende: ‘Mocht U mij foto’s kunnen zenden van den voor- en den achtergevel, dan
[kan] ik nagaan of er ook voor mijn Bureau aanleiding bestaat zich met dit geval bezig te houden.’ Op
dat verzoek ging de aannemer in met een schrijven
van 27 januari door het sturen van een drietal prentbriefkaarten. Het Rijksbureau antwoordde twee dagen later dat het huis geen aankoop voor behoud
rechtvaardigde, maar zag in het vervolg wel een inbreng voor zichzelf weggelegd: ‘De bebouwing op dit
punt heeft daarentegen voor het stadsbeeld, zowel
van het Zuiderspui als van de zeezijde gezien, vitale
betekenis. Mocht de eigenaar ertoe bereid zijn het
huis te herbouwen, desnoods met eenige subsidie
van het Rijk, dan zou ik het zeer op prijs stellen het
plan voor het nieuwe pand ter inzage te ontvangen.
Wanneer daartoe aanleiding bestaat, ben ik gaarne
bereid U kosteloos een beter plan te verschaffen.’ Dit
verzoek leek een open karakter te hebben en de eigenaar de vrijheid te laten al of niet in het voordeel
van het stadsgezicht te beslissen, maar daar liet het
Rijksbureau het in werkelijkheid niet op aankomen,
want tegelijkertijd stuurde het een briefje naar de
Burgemeester en Wethouders van Enkhuizen:
beth Sterk en consorten) dj 1908 verkoop; 4611 (Jacob Abraham Snijders, koopman) dj 1913 scheiding; 5563 (Marianne
Meijer van Crefeld, winkelierster) 3, dj 1939 onbewoonbaarverklaring, dj 1939 verkoop; 7623 Gerardus Veken sr, kruidenier, eigenaar supermarkt, g.m. Elisabeth Maria Ooteman,
later erven) dj 1940 stichting, dj 1968 verkoop; F1693: hulpkaart 397, opgemaakt juli 1939; 9643 (Theodor Alexander Verploegh-Chassé, arts, Bischopszel Zwitserland) dj 1972, vernieuwing, dj 1982 verkoop; 11890 (Jan Gerardus Theodorus van
Lissum, bedrijfsleider).
10 Pandenarchief Bocht 15 Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, Amersfoort.

Afb. 18. De gevel van het pand aan de Bocht.
Foto auteurs.

‘Naar mij wordt medegedeeld bestaan er plannen tot slooping van het pand hoek Bocht-Zuiderspui, genummerd Bocht 15, dat in de Voorloopige Lijst der monumenten van geschiedenis en kunst
in Noordholland wordt vermeld op blz. 101 onder
nr. 11.
Het behoeft, voor wie Enkhuizen kent, nauwelijks
betoog, dat het hier een punt betreft, dat zoowel
van het Zuiderspui als van de zeezijde gezien voor
het stadsbeeld van eminent belang is. Onder herinnering van de circulaire van den Minister van Onderwijs, K. en W. van 18 juni 1934 nr. 5205 afd. K.W.
verzoek ik U derhalve beleefd, zoodra de bouwaanvrage binnenkomt, mij deze er inzage te zenden.
Ik houd mij overtuigd, dat Uw College bereid is in
overleg met mijn Bureau het mogelijke te doen om
een mogelijke verminking van Uwe stad op een zoo
vitaal punt te voorkomen.’
Het Rijksbureau zag inderdaad aanleiding het
plan van de aannemer te verbeteren en kondigde
aan zelf de tekeningen voor de gevels voor en achter te willen leveren. Dit duurde echter langer dan
9

Afb. 19. De zeezijde van het
Zuiderspui en de Bocht omstreeks 1910. Bocht 15 staat
rechts van de hoek. Vereniging
Oud Enkhuizen.

Afb. 20. De zeezijde van
het Zuiderspui en de Bocht
omstreeks 1910. Bocht 15
staat rechts van de hoek.
Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 21. De zeezijde van
het Zuiderspui en de Bocht
omstreeks 1930. Bocht 15
staat rechts van de hoek.
Vereniging Oud Enkhuizen.
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was voorzien. Op 11 februari 1937 en 6 maart 1937
stuurde de aannemer een schriftelijke herinnering.
In de tweede herinnering liet de aannemer het Rijksbureau tevens nog een keer kort weten wat zijn bedoeling was: ‘Voor de goede orde deelen wij U mede
dat het in de bedoeling ligt het pand te doen sloopen
gelijk met de bestaande straatweg. De nog goede ondermuren te gebruiken voor bouwmuren uitgezonderd die aan de waterzijde, dit in verband om het
pand zelf iets breeder te maken.’ Hierop antwoordde
het bureau dat een architect op 16 maart per trein
naar Enkhuizen zou komen om de situatie ter plaatse ‘nog eens te bezien’. Op 28 april vroeg de aannemer per brief opnieuw of het bureau al vorderde met
de plannen voor de Bocht. Op 21 mei zag de aannemer zich door de lange stilte die volgde gedwongen
deze vraag te herhalen. Op 3 juni deelde het bureau
mee dat er tot hun spijt enige stagnatie was ontstaan,
maar dat ze binnen veertien dagen konden rekenen
op verschillende oplossingen, waarvoor ze de aannemer vroegen nog enig geduld te oefenen. Op 28 juni,
nog weer later dan aangekondigd, ontving de aannemer de tekeningen in tweevoud. Daarbij tekende het
bureau het volgende aan: ‘Het is de bedoeling, dat de
voorgevel van het achterste huis [het huis met het
jaartal 1683 in de gevel] behouden blijft, terwijl de
andere wanden worden afgebroken en herbouwd op
de bestaande fundeeringen.’
Op 5 augustus vroeg de architect van het Rijksbureau naar het stadium van uitvoering. In een brief
van 31 januari 1938 verzocht Gemeentewerken Enkhuizen aan het Rijksbureau voor Monumentenzorg
een exemplaar van het ontwerp van de verbouwing,
die kennelijk nog niet was ontvangen, een eerdere
aankondiging van het bureau ten spijt. Daarop volgde per omgaande de tekening. Vanwege de winkel
die in het hoekpand aan de Zuiderspui moest komen, beschikte deze over een beglaasde onderpui
met een fijne roede-indeling. Gemeentewerken liet
het bureau op 19 augustus weten dat de eigenaar de
roedeverdeling in een van de kozijnen aan de kant
van de Bocht wilde weglaten en dat hij graag een van
de raamkozijnen vervangen zag door een deurkozijn.
Die deur kwam in de plaats van het tweede raam
links, tegelijkertijd met enkele aanpassingen van de
plattegrond. Op het eventuele weglaten van roeden,
zoals voorgesteld door de opdrachtgever, de winkelier Gerardus Veken, ging het bureau niet in. Op 28
oktober 1938 meldde Gemeentewerken Enkhuizen
aan het Rijksbureau dat architect D. Fledderus be-

zig was de details van het plan uit te werken. Op 4
november van dat jaar stuurde Gemeentewerken de
uitgewerkte plannen op aan het Rijksbureau met het
verzoek de sloop van de bestaande panden goed te
keuren. Op 12 november stuurde het Rijksbureau
aan Gemeentewerken een uitbereide brief met de
voorwaarden waaronder de sloop mocht plaatsvinden. Deze nam Gemeentewerken als voorwaarden
over bij het verlenen van de bouwvergunning
‘Brief 15 november 1938 van Gemeente Werken
Enkhuizen aan Burgemeester en Wethouders van
Enk
huizen: ‘Omdat dit perceel voorkomt op de
voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten
van geschiedenis en kunst, heb ik de ingekomen
plannen om advies gezonden aan de adviescommissie voor de Noordhollandsche gemeenten te
Amsterdam en ook aan het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg te ’s Gravenhage. Gelet op het
bijgaande schrijven dd. Nov. j.l. van het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg adviseer ik Uw College de
gevraagde vergunning te verleenen onder de navolgende voorwaarden:
‘1. Het afbreken van het perceel Bocht 15 moet zoodanig geschieden, dat de afkomende materialen, als
metselsteen, gevelopschrift, dakpannen enz. zoveel
mogelijk in bruikbaren staat vrijkomen;
2. Bij het wederopbouwen moeten de buitenmuren
worden opgetrokken van de afkomende bruikbare
oude steenen, aangevuld met bijpassende nieuwe
“oude” steenen van deugdelijke kwaliteit;
3. Het dak te bedekken met afkomende bruikbare
oude dakpannen of gelijksoortige dakpannen van
goede vorm;
4. De houten uitbouw aan de achterzijde op den ouden muur te overkragen, zonder toepassing van het
voorgestelde steunpunt van gewapend beton;
5. De keldertrap in afwijking van de teekening aan te
brengen tegen den Oostgevel en het keukenaanrecht
te plaatsen langs het raam in den achtergevel;
6. De roedeindeling te maken als nader op de teekening is aangegeven;
7. Bij het herbouwen de goedgekeurde teekening en
de door het Rijksbureau voor de Monumentenzorg
verstrekte en nog te verstrekken detailteekeningen,
volkomen op te volgen;
8. Voordat met de uitvoering wordt aangevangen de
verdere details als van het dakvenster en den achtergevel bij het bouwtoezicht ter goedkeuring in te
zenden;
9. De monsters van de toe te passen materialen tijdig
11

Afb. 22. De zeezijde van
het Zuiderspui en de Bocht
omstreeks 1935. Bocht 15
staat rechts van de binnenhoek. Fotograaf Lenters.
Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 23. De zeezijde van
het Zuiderspui en de Bocht
omstreeks 1950. Bocht 15
staat rechts van de hoek.
Vereniging Oud Enkhuizen.
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aan het bouwtoezicht ter keuring aan te bieden.
De directeur van de gemeentewerken, Ybema.’
Voor de volledige herbouw van het pand, deels
een herstel van het vroegere beeld, deels gebaseerd
op de fantasie van de architecten van het Rijksbureau werd inderdaad vergunning verleend.11 In het
pand aan de Bocht kwam een kopie te staan van de
vroegere gevel, met twee belangrijke verschillen: het
tweede raam van links maakte plaats voor een (afb.
10, 17, 18) deur met bovenlicht omvat door een historiserend poortje (afb. 17). De nieuwe dakkapel was
iets kleiner dan de vroegere. Het hoekpand behield
ongeveer zijn vroegere volume, maar kreeg een geheel nieuw aanzien. Beneden kwam voor de kruidenierwinkel van Veken zowel aan het Zuiderspui als
de Bocht een beglaasde houten pui in historische
stijl, maar zonder referentie naar een eerdere toestand van Bocht 15. In de plaats van het dakschild
tekenden de architecten van het Rijksbureau een
uitzwenkende geveltop met een historisch karakter, maar geheel nieuw op die plaats. De achterkant
van Bocht 15 volgde in grote lijnen de historiserende toestand (afb. 10). Het buurpand, Bocht 11-13,
rechts daarvan beschikte aanvankelijk over een overeenkomstige hangende kamer, maar deze verdween
in de loop van de twintigste eeuw (afb. 19-22). Na de
herbouw van dit pand in 1943 keerde de hangende
kamer gedeeltelijk terug, maar er verrees tevens een
historiserende topgevel met beitels in de topgeveltop die weer geheel aan de fantasie was ontsproten
(afb. 23). In die periode en nog lang daarna was het
niet ongewoon dat vervallen monumenten werden
afgebroken en herbouwd. In die tijd werd het behoud van het beeld vaak belangrijker geacht dan
het behoud van de nog aanwezige materie. Met de
opkomst van de bouwhistorie na de Tweede Wereldoorlog won de nog aanwezige materie aan belang.

van een veel grotere winkel in Westerstraat 87 en
oprichter van een winkelketen Vezo, liet in 1948
de winkel uitbreiden, waarvoor een trap verplaatst
moest worden. Tevens liet hij een badkamer plaatsen
en kwamen er op de verdieping een aantal kasten.12
In 1962 liet Veken aan de achterzijde een buitentrap
met balkon van zijn aan het water gelegen achtererf
naar de hangende kamer plaatsen.13 Een tamelijk ingrijpende wijziging van het hoekpand vond plaats in
1970, toen de toenmalige bewoner Dr. Med. A.Th.
Verploegh-Chassé uit Bisschofszell (Zwitserland) de
winkelruimte verving voor woonruimte. De beglaasde onderpuien maakten plaats voor historiserende
schuifkozijnen (afb. 12, 14) en in de gevel aan de
bocht kwamen drie stenen met de famliewapens van
de eigenaar en in de gevel aan het Zuiderspui kwam
een steen met een uil.14

Verbouwingen in 1948, 1962 en 1970

12 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 3677, Enkhuizen,
Bocht 15, veranderen winkel annex woning, 20 februari 1948.
13 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 3678, Enkhuizen, Bocht
15, veranderen winkel annex woning, 17 september 1962.
14 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 3679, Enkhuizen,
Bocht 15, veranderen winkel annex woning, 11 juni 1970.

Veken, de eigenaar van de winkel, tevens eigenaar
11 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr.
3676, Enkhuizen, Bocht 15, bouw woning annex winkel, 15 november 1938.

Conclusie
Bocht 15 bestond in oorsprong uit twee panden uit
de late zestiende eeuw, waarbij dat aan de Bocht in
de loop van de achttiende eeuw aan de zeezijde werd
voorzien van een houten, hangende kamer. In 1939
werden de oorspronkelijke panden gesloopt, waarbij het pand aan de Bocht in aangepaste vorm werd
gereconstrueerd en waarbij het hoekpand werd vervangen door een historiserende fantasie. Desalniettemin werd het pand in 1966 aangewezen als een
rijksmonument. Het pand heeft heden nog waarde
voor het historische stadsbeeld, zowel vanaf de landzijde als vanaf de waterkant. De bouwhistorische
waarde bestaat enkel uit de onderste delen van het
muurwerk, de enige onderdelen van het pand die in
1938 bleven staan.
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