
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Bouwhistorische beschrijving Zuiderspui 2, Enkhuizen

Vermeer, G.; Koeman, K.

Publication date
2022
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Vermeer, G., & Koeman, K. (2022). Bouwhistorische beschrijving Zuiderspui 2, Enkhuizen.
Oud Enkhuizen.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/bouwhistorische-beschrijving-zuiderspui-2-enkhuizen(ba4c6630-4fc0-4d1b-b152-c6b804b1e4f8).html


1

Bouwhistorische beschrijving
Zuiderspui 2, Enkhuizen

Gerrit Vermeer & Klaas Koeman, Oud Enkhuizen
februari 2022



2



1

ò

ò

Afb. 1. De stadsplattegrond van Enkhuizen in 1577 door 
Lucas Janszoon Waghenaer. Zuiderspui 2 is aangegeven 
met de rode pijl. Vereniging Oud Enkhuizen.

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

Identificatie
Zuiderspui 2, 1601 HG Enkhuizen
Rijksmonument 15271
Registeromschrijving: ‘Dwarshuis met verdieping 
boven puibalk. Hoge kap met dakkapel, XVII-XVIII, 
gevelsteen 1527.’

Situering
De Bocht en het Zuiderspui vormden een aan een-
ge slo ten onderdeel van de zeedijk van Enk huizen 

(afb. 1). De Westfriese Omringdijk maakt hier twee 
bijna haakse bochten. De stadsplattegrond uit 1577 
van Lucas Janszoon Waghenaer toont hoe de be-
bouwing aan de stadszijde van de zeedijk uitkeek op 
de stadsmuur aan de zeezijde. Aan het Zuiderspui 
geeft de kaart de overbouwde waterpoort weer tus-
sen het open water en de oudste binnenhaven van 
Enk huizen, de Zuider en Noorder Havendijk. Deze 
haven kwam volgens de zeventiende-eeuwse stads-
kroniek van Gerard Brandt tot stand in 1361. In 

ò
ò

Afb. 3. De stadsplattegrond van Joannes Bleau uit 1649. 
Zuiderspui 2 is aangegeven met de rode pijl. Noord-
Hollands Archief, Haarlem.

Afb. 4. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832. De rode 
pijl geeft Zuiderspui 2 aan. Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort.
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Afb. 5. De gevelsteen van 
Zuiderspui 2. Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort.

Afb. 6. De linker (noordelijke) zijgevel met top. 
Foto Klaas Koeman.

Afb. 7. De rechter (zuidelijke) zijgevel met top. 
Foto Klaas Koeman.
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1421 werd deze voorzien van sluizen.1 Dit lage huis 
op de waterpoort is het huidige Zuiderspui 1, dat tot 
op heden de zelfde opzet vertoont en nog altijd een 
schuif of val schut bevat. Zuiderspui 2 grenst direct 
aan deze wa terpoort. Op de kaart van Waghenaer 
staat aan het Zuiderspui nog een tweede, zo te zien 
vrijstaand huis, met het cijfer ‘39’, volgens de le-
genda ‘Die Hell’. In een tweede kaart uit 1598 met 
de nieuwe stadsves te, zoals die was gepland (maar 
zo niet precies werd uit gevoerd), duidt Waghenaer 
deze herberg aan als ‘De hel en ‘t vagevier’. Brandt 
wijdt aan deze herberg slechts een enkele zin: ‘In het 
vol gende jaar [1527] is de stads herberge ontrent 
de Suiderpoort gemaekt, en de Hel en ’t Vagevier 
genaemt.’2 Truus Messchaert wees er op dat de ver-
pon dingskohieren van de tiende penning uit 1558  
onder deze naam twee naast elkaar staande herber-
gen vermelden, de een van de stad gehuurd door de 
bierdrager Aerian en de andere door Lou Cuyper.3 

Op 14 januari 1592 besloot het stadsbestuur de twee 
huizen ‘De Helle ende Vege vuur zonder tappen voor 
çoopmanschap’ te gaan gebruiken. Op 19 augustus 
1595 en nog een keer op 24 november kondigde het 
stadsbestuur aan ‘de cleyne huyskens vant de helle 
en de vegevier’ te zullen verkopen. Dit nadat het be-
sluit om op het Eiland, een stuk buitendijks grond 
voor het Zuiderspui, een nieuwe stadsherberg te 
laten verrijzen al was genomen. Deze stadsherberg, 
die in de jaren zeventig werd gesloopt, bevatte nog 

1 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee- en koopstadt Enk-
huisen […], Egbert van den Hoop: Enkhuizen 1666, p. 12, 15-
16.
2 Brandt 1666, p. 51.
3 Suus Messchaert-Heering, De Bocht en et Zuiderspui. Leven 
en wonen op een oude stadsmuur in Enkhuizen, Oud Enkhui-
zen: Enkhuizen 2015, pp. 57-62.

jaartalankers met het bouwjaar 1598. Waar de twee 
eerdere herbergen stonden is niet precies na te gaan, 
maar Zuiderspui 2 bevat nog wel een herplaatste ge-
velsteen met het jaartal 1527, het stichtingsjaar van 
een van de herbergen (afb. 5). Dit bouwjaar wordt 
vergezeld door een Bourgondische Vuurslag (in de 
vorm van een letter B, een instrument om uit twee 
vuurstenen vonken te maken) en een Andrieskruis, 
beide symbolen van het hertogdom Bourgondië. 
Van dit hertogdom maakten ook de Bourgondische 
Nederlanden deel uit. Door het huwelijk van Maria 
van Bourgondië met Maximiliaan van Habsburg in 
1477 ging dit deel van het hertogdom, dat zich later 
uitstrekte over alle Nederlanden, deel uitmaken van 
het Habsburgse rijk. Het jaartal 1527 zou volgens de 
uitspraak van Brandt kunnen betekenen dat deze 
steen van de Hel afkomstig is. Anderzijds vermeldt 
een notarieel stuk van 23 juni 1587 dat herberg het 
‘Vegevier’ ook wel ‘Gulden Cruys’ heette, mogelijk 
indachtig het kruis op de gevelsteen.4 De gevelsteen 
zat al in 1865 op de gevel van Zuiderspui 2, maar het 
moet hier om een herplaatste steen gaan, waarvan 
niet helemaal uit te sluiten is dat deze van een vroe-
ger buurpand afkomstig is (afb. 16).

In de jaren negentig van de zestiende eeuw 
verdween de stadsmuur langs de Bocht en het Zui-
derspui. 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).5 De on-
diepe huizen aan de waterkant van het Zuiderspui 
stonden met hun voet in het water en hadden hun 

4 Messchaert-Heering 2015, p. 59.
5 Marcus Zueri Boxhorn, Theatrum sive descriptio comitatus et 
urbium Hollandiae, 1632-1634.

Afb. 8. De balklaag op 
de verdieping. Foto Klaas 
Koeman.
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Afb. 9. De raveelbalk van de 
vroegere haard op de ver-
dieping. Foto Klaas Koeman.

Afb. 10. De raveelbalk 
van de vroegere haard op 
de verdieping. Foto Klaas 
Koeman.

Afb. 11. De gebinten op de 
zolder aan de achterzijde. 
Foto Klaas Koeman.
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daken evenwijdig aan de straat. Op de kaart van Jo-
annes Blaeu uit 1649 staat dezelfde bebouwing weer-
gegeven vanuit het zuiden (afb. 3). De daken lijken 
ook hier evenwijdig aan de straat te lopen, maar 
toch geeft Blaeu het huidige Zuiderspui 2 weer met 
een geveltop. Vermoedelijk was de weergave zonder 
geveltop aan de achterzijde, zoals te zien is bij Box-
horn, correct. Heden hebben Zuiderspui 1, 2, 3 en 5 
de kap nog steeds evenwijdig aan de straat. Alleen de 
kap van nummer 4 staat er dwars op. Aanvankelijk 
hadden de huizen achter geen erf. In de zeventien-
de eeuw kregen de huizen wel houten hangkamers, 
die boven het water hingen, zoal op afbeeldingen 
uit die tijd te zien is. Door aanplemping verkregen 
de nummers 2, 3, 4 en 5 uiteindelijk een erf aan de 
waterkant, zoals weergegeven op de kadastrale mi-
nuutkaart uit 1832 (afb. 4). De karakteristieke hang-
kamers kwamen na de aanplemping in de loop van 
de tijd op poten te staan of kregen een onderbouw.

Het Wapen van Amersfoort
In 1606 was Zuiderspui 2 eigendom van lijnsla-
ger Jan Francken.6 Een volgende bewoner, Frederik 
Pels, overleed in 1652. Zijn vrouw Griet Jans was 
al eerder overleden. Bij leven was hij vermoedelijk 
schepen in 1631 en 1634. Op 23 oktober, kort na 
zijn overlijden, maakte notaris Sieuwert Koeckebac-
ker een inventaris van zijn bezittingen, inclusief de 
boedel van zijn woonhuis aan het Zuiderspui, het 
Wapen van Amersfoort genaamd.7 Hij bezat verder 

6 Messchaert-Heering 2015, pp. 59-62.
7 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnummer 1685, 

een perceel aan de Bierkaai, een lijnbaan en land in 
Venhuizen. Onder zijn waardepapieren bevonden 
zich aandelen in schepen, in de Schotse Beurs en in 
de Oost-Indische en in de West-Indische Compag-
nie. Een houten geldkist met ijzeren beslag en twee 
sloten bevatte een waarde van 27.434.10 gulden aan 
uit eenlopende geldstukken uit alle windstreken. In 
ver schillende doosjes kwamen daarenboven nog 
eens 1233.6.8 gulden aan munten tevoorschijn. Aan 
kleding trof de notaris enkele lakense jassen en pak-
ken, twee reisrokken, twee blauwe onderbroeken, 
overtrekkersbroeken, een wambuis, witte en zwarte 
zijden kousen, diverse mutsen, tien kragen, negen-
tien hemden en 28 neusdoeken. Aan sieraden bezat 
hij vijf gouden ringen en een schepenzegel. 

In het koopcontract van Aaldert Harms, gete-
kend op 24 mei 1678, heette het huis nog steeds Het 
Wapen van Amersfoort. In die tijd zal het huis een 
gevelteken hebben gedragen dat naar Amersfoort 
verwees. Daarna komt de naam in de stukken niet 
meer voor.

De oude kern van het huis
De huidige voorgevel van het pand, zo blijkt hieron-
der, dateert uit de twintigste eeuw. Van het huis uit 
de zeventiende eeuw bleef echter nog een en ander 
bewaard: de gevels opzij, mogelijk het bovenste ge-
deelte van de achtergevel. Binnen zijn de balklaag 
boven de verdieping en delen van de kap zichtbaar.

Notarissen in West-Friesland tot 1843, 1552-1843, 7, Enkhui-
zen, 22, Sieuwert Koeckebacker, inventarisnr. 1014, akten 1652, 
23 october, scannr. 1685_1014_00207-1685_1014_00209.

Afb. 12. De gebinten op de 
zolder aan de achterzijde. 
Foto Klaas Koeman.
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Afb. 15. De aangevraagde, maar niet vergunde kap in 
1937. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 13. De gebinten op de 
zolder aan de achterzijde. 
Foto Klaas Koeman.

Afb. 14. De gebinten op de 
zolder aan de achterzijde. 
Foto Klaas Koeman.
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Van de zijgevels is vooral een groot deel van 
de linker zichtbaar, die aan het lage Zuiderspui 1 
grenst (afb. 6). De delen in de oranjerode kleur in 
kruis verband betreffen vermoedelijk nog oorspron-
kelijk muurwerk. De schouder aan de voorzijde, de 
driehoekige beitels langs de toplijn en de tuit met 
schoorsteen vertonen een grauwere baksteen. Van 
de rechter zijgevel zijn alleen de tuit en de vlechtin-
gen langs de toplijnen zichtbaar (afb. 7). De toppen 
zijn steens. Van de achtergevel zou het bovenste ge-
deelte van de gevel nog tot de oudste kern van het 
huis kunnen behoren (afb. 21). Op oude foto’s is de 
achtergevel aangestreken, maar vertoont het nog 
hetzelfde venster, maar dan nog met de achttiende-
eeuwse roeden (afb. 26).

Door recente interieurafwerking is er van de 

balklaag boven het souterrain en de begane grond 
niets te zien. De balklaag met vijf balken boven de 
verdieping loopt van zijgevel naar zijgevel. De eiken 
balken zijn ingekast in de zijgevel met houten con-
soles met een ojiefprofiel aan de voorzijde ter onder-
steuning (afb. 8, 15). Het huis heeft ongeveer in het 
midden een schoorsteen en een schoorsteen langs de 
linker zijgevel. De raveelbalk van de vroegere haard 
met aan weerszijden van de kreupele balk een gesne-
den accoladeboog en gesneden ornamenten, bevindt 
zich bijna in het midden van het huis (afb. 9, 10).

In de voorzijde van de zolder zijn eiken krom-
mers, dekbalken en korbelen van de gebinten zicht-
baar, bevestigd met pen-en-gat, die dwars op de 
balklaag van de verdieping staan (afb.11-14). Een 
van de gebinten bevat een V (afb. 12). De krommers 

Afb. 16. Schets van het 
Zuiderspui in 1865 van 
Cornelis Springer. Vereniging 
Oud Enkhuizen.

Afb. 17. Rechts van het mid-
den Zuiderspui 2. Voor 1937. 
Vereniging Oud Enkhuizen.
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Afb. 18. De bestaande toestand in 1937.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 20. De voorgevel in 2008. Foto Gerrit Vermeer.

Afb. 19. Het ingediende plan in 1937. 
Westfries Archief, Hoorn.
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staan met hun onderste, meer verticale deel tegen 
een lage borstwering (afb. 14).

In Enkhuizen raakte de toepassing van eiken in 
de bouw gedurende het begin van de zeventiende 
eeuw in onbruik en deed hier grenen zijn intrede. 
Van dit huis zijn alle zichtbare houten delen van de 
constructie nog van eiken. De gesneden accoladebo-
gen vertonen overeenkomst met de oudste bekende 
voorbeelden in Enkhuizen. Het huis zou daarom 
heel goed uit het einde van de zestiende eeuw kun-
nen stammen.

Het pand vanaf 1832
In de kadastrale tabel uit 1832 staat Zuiderspui 2 op 
naam van de commies (administratieve ambtenaar) 
Jan Krak. Het huis kwam in de familie Krak op 9 mei 
1778, toen de weduwe van de in 1762 overleden Thijs 
Krak het huis kocht. Na haar dood in 1780 ging het 
huis naar haar zoon Jan Krak, van beroep meester-

schoenmaker. Zijn zoon Jan Krak, de commies, 
verkocht het woonhuis in 1857 aan de kuiper 
Maar ten de Wit, die in Enkhuizen een groot aantal 
panden bezat. In 1863 droeg hij het huis over aan 
kuiper Jurriaan de Wit. Die verkocht het in 1864 aan 
de koopman timmerman Hillebrand Peereboom, die 
het huis in 1866 verkocht aan winkelier Meindert 
Maar tenszoon Gast. In 1865, terwijl het huis eigen-
dom was van Peereboom, maakte kunstschilder 
Cor nelis Springer er twee schetsen van, waarvan een 
ta me lijk gedetailleerd (afb. 16).8 Op dat moment lijkt 
het huis enigszins bouwvallig te zijn.

In april 1870 kocht schipper Jan Reus het huis, 

8 Kadaster Archief Viewer (KAV), Enkhuizen, leggerartikel 
464, Jan Krak, commis, F401, huis, erf, dienstjaar (dj) 1859 
ver koop; 1566, Maarten de Wit, kuiper (bezit groot aantal pan-
den), bel 1864; 2604, Jurrien (de) Wit, kuiper (Blokker), F401, 
ver koop 1866; 2672, Hillebrand Peereboom, timmerman en 
koop man, F401, huis, erf, dj 1867 verkoop; 2751, Meindert 
Maartenszoon Gast, winkelier cons., huis, erf, dj 1872 verkoop.

Afb. 21. De achterzijde van 
het Zuiderspui in het begin 
van de twintigste eeuw. 
Vereniging Oud Enkhuizen.

Afb. 22. Het Zuiderspui en 
de Bocht omstreeks 1935. 
Vereniging Oud Enkhuizen.
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Afb. 25. De achterzijde van het Zuiderspui in oktober 1957, foto G.Th. Delemarre. Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 23. De bestaande toestand achter in 1943.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 24. Het vergunde plan in 1943. 
Westfries Archief, Hoorn.
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die er samen met zijn vrouw Geertruida Sier en kin-
deren ging wonen. Reus onderhield vanaf 1841 een 
beurtvaart op Zwolle met de tjalk Vrouwe Geertrui-
da. De meeste vracht naar Zwolle bestond uit groen-
ten en aardappelen van de veiling te Bovenkarspel, 
waar Reus vandaan kwam.

Na de dood van zijn echtgenote in 1903 maakte 
notaris Matthijs Boll op verzoek van dochter Alida 
Reus een inventaris op ter vereffening van alle schul-
den uit de nalatenschap.9 Zij was een van de tien kin-
deren uit het gezin en al het huis uit. Twee oudere 
jongens oefenden op dat moment het beroep van 
schipper en visser uit. De meeste kinderen waren 
echter nog minderjarig. Tot de nalatenschap behoor-
de het huis aan het Zuiderspui, dat bezwaard was 
met een hypotheek van tweeduizend gulden tegen 
een rente van vijf procent. De notaris begon zijn be-
schrijving van de inboedel in de achterkamer: kast-
je, klok, stoelen, tafel, bureau, spiegel, schilderijen, 
gordijnen, rommel, totale waarde 20 gulden vijftig. 
Daarna volgde de binnenkamer: kachel, schilde-
rijen, spiegel, tafel, lamp, stoelen, matten, kleeden, 
rommel, veerenbed (dertig gulden), twee kapokbed-
den (vijftien gulden), veerenbed (acht gulden), lin-
nengoed, in totaal 87 gulden. Voorin het huis trof 
de notaris een kastje met kookstel en keukengoed, 
bij elkaar voor zeventien gulden. De voorste ruim-
te diende kennelijk als keuken. Over de spullen op 
zolder (met inbegrip van die op de verdieping) was 
de notaris kort: voor twee gulden aan rommel. De 
zolder diende vermoedelijk vooral voor opslag van 
goederen van de beurtvaart. In de kelder noteerde de 
notaris een turfwagen en aardappelbakken aan ter 
waarde van zes gulden. Verder vermeldde hij voor 
tien gulden aan goud en zilver, voor tien gulden aan 
vrouwenkleren en aan mannenkleren eveneens tien 
gulden.  De waarde van de gehele inboedel kwam 
daar mee op 152 gulden en 50 cent. Aan contanten 
trof de notaris 150 gulden aan en tevens een aantal 
vor deringen ten laste van diverse zakenpartners, 
maar nog een veel groter bedrag aan schulden. Om 
die reden werd er beslag gelegd op het huis. Jan Reus 
en zijn gezin en, na diens overlijden, enkele gezinsle-
den, bleven er nog tot in 1937 wonen.10

9 WFA, toegangsnr. 1686-05 Notarissen Enkhuizen Kantoor 
1, 1843-1935, 4, Matthijs Boll, inventarisnr. 99, minuutakten 
1904 jan.-april, 12 januari, scannrs. 1686-05_99_00020-1686-
05_99_00022.
10 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 3035, Jan Reus en consort., 
schippersknecht, dj 1910, verkoop; 5354, Jansje Reus (zonder), 
Johannes Reus, minderjarig, dj 1910, scheiding, dj 1938 veiling.

Verbouwing van de voorgevel 1937, 1943
In 1937 verwierf de vishandelaar Wilhelmus Johan-
nes Hansen het huis voor 1525 gulden op een vei-
ling. Hij ging er wonen met zijn vrouw Cornelia 
Geranua Ooteman. Na een lange periode van inten-
sieve bewoning zal het huis in slechte staat hebben 
verkeerd. Hansen vroeg dan ook vrijwel meteen en 
vergunning aan voor een grootscheepse verbouwing 
voor een geraamd bedrag van 999 gulden.11 Hij wil-
de zowel het dak als de voorgevel geheel vervangen.
De beste indruk van de voorgevel in die tijd levert 
een ansichtkaart uit het eerste kwart van de twin-
tigste eeuw (afb. 17). De onderpui van baksteen 
had een deur met bovenlicht in het midden en aan 
weers  zijden daarvan twee smalle, hoge vensters met 
een ne gentiende-eeuwse roede verdeling. Boven de 
voordeur is de gevelsteen uit 1527 ingemetseld. In 
opzet zou deze onderpui uit de achttiende eeuw 
kun  nen dateren. De gevel kraagt uit over de volle 
breed  te boven een puilijst en staat tamelijk sterk op 
vlucht. Deze gevel is aangesmeerd met specie, ver-
moe  delijk portlandcement. De gevel bevat boven 
een ruim venster. Ter bekroning dient een houten 
hoofd  gestel. Aan de voorzijde steekt uit het dak een 
dak kapel met bekronend fronton. De foto en de te-
kening van Springer komen in deze opzichten vrij-
wel exact overeen. Er zijn ook een aantal verschillen 
waar te nemen. Op de verdieping bevindt zich op de 
foto in de gevel van de verdieping helemaal rechts 
een deuropening met en hijsbalk erboven. Deze staat 
ook weergegeven op de tekening van de bestaande 
toestand in 1937 (afb. 18), maar ontbreekt op de te-
kening van Springer (afb. 16). Deze deur zou aange-
bracht kunnen zijn door Reus. Wellicht gebruikte hij 
zijn verdieping zo nu en dan als opslag voor goede-
ren. Dit bovenste deel van de gevel stamde ongetwij-
feld nog uit het einde van de zestiende eeuw. Verder 
lijkt de lijst bovenin de gevel te zijn gewijzigd. Sprin-
ger tekende een bescheiden kroonlijst met een klas-
sieke profilering, die hij nadrukkelijk weergaf. Op 
de ansichtkaart steekt de kroonlijst veel verder uit 
de gevel en wordt deze ondersteund door gesneden 
blokken. De klassieke profilering ontbreekt.

Hansen liet een geheel nieuwe gevel tekenen 
met beneden twee hoge vensters en een deur met 
boven licht rechts en boven drie nagenoeg vierkante 
vensters (afb. 19). De Adviescommissie der Noord-

11 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouw-
vergunningen, 1905-1979, inventarisnr. 3001, veranderen wo-
ning, 15 juli 1937.
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Afb. 26. De achtergevel. Foto Klaas Koeman. Afb. 27. De nieuwe plattegrond van de begane grond in 
1937. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 28 De verdieping in 1943. 
Westfries Archief, Hoorn.
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hol landsche gemeenten voor Bouwontwerpen en 
Uit breidingsplannen, gevestigd Stadhouderskade 2 
te Amsterdam, maakte echter bezwaren tegen het 
voornemen om het bestaande dak te vervangen door 
een mansarde (afb. 15). Dit onderdeel van het plan 
ging dan ook niet door. De roedeverdeling van de 
nieu we vensters aan de voorzijde moest worden ver-
fijnd door er een horizontale roede aan toe te voe-
gen: ‘Op het uitzonderlijke fraaie punt der stad, telt 
ook het detail’, zo besloot de commissie. Uiteindelijk 
kwam Hansen met de directeur gemeentewerken 
overeen de verbouwing te beperken tot de onderpui 
van de voorgevel, die hij uitvoerde overeenkomstig 
de tekening, met inachtneming van de voorgestelde 
wijziging van de roedeverdeling.

In 1941 kwam het huis van Hansen door ver-
koop op naam te staan van de slager Jacobus de Boer 
uit Bovenkarspel.12 In 1943 werd het huis weer ei-
gendom van Hansen, waarna hij vergunningen aan-
vroeg voor verbouwingen aan de voor- en de ach-
terzijde van zijn huis.13 Aan de voorzijde voerde hij 
op de verdieping het plan uit zoals hij dat al in 1937 
had ingediend, Hij liet de gehele verdieping opnieuw 
optrekken met een restauratiesteen en voorzag deze 
van drie gelijke vensters met een roedeverdeling zo-
als destijds geadviseerd door de provinciale commis-
sie. De uitkraging verdween en het nieuwe boven-
deel kwam recht te staan en niet meer op vlucht (afb. 
20). De gevelsteen, die voor 1937 boven de deur in 
het midden zat, kwam nu onder het middelste ven-
ster op de verdieping te zitten. Het hoofdgestel kreeg 
na de verbouwing een wat traditioneler karakter 
en lijkt daardoor tot op heden meer op de situatie 
zoals Springer die weergaf in 1865 dan op die van 
voor 1943. Van de huidige gevel stamt de onderpui 
dus uit 1937 en de verdieping, opgetrokken uit een 
iets andere baksteen, uit 1943. De opzet vertoont 
nauwelijks enige overeenkomst met de eerdere situ-
atie. Voor de gevel strekt zich, zowel op de tekening 
van Springer als in de huidige situatie een verhoog-
de stoep uit. Links in de voorgevel bevindt zich een 

12 KAV, Enkhuizen, leggerartikel 7499, Wilhelmus Johannes 
Hansen, vischhandelaar, dj 1938 verbouw, dj 1942 verkoop; 
7835, Jacobus de Boer, slager, dj 1944 verkoop; 7499, 6, Wilhel-
mus Johannes Hansen, vischhandelaar, dj 1944 inwendige ver-
bouwing, dj 1960 ged. vern, M, dj 1961 verkoop; 9556,  Aloysius 
Hansen, vischhandelaar, later ondernemer. Aloysius was de 
zoon van Wilhelmus Johannes.
13 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouw-
vergunningen, 1905-1979, inventarisnr. 3002, vernieuwen 
voorgevel, 18 augustus 1943; inventarisnr. 3003, veranderen 
woning, 28 juni 1943.

trapje dat onder straatniveau naar een toegang tot 
het souterrain voert, dat ook al werd weergegeven 
door Springer.

Verbouwing voor- en achtergevel en hangkamer, 1943 
Dramatisch was in 1943 ook de wijziging van het 
his torische beeld aan de achterzijde. De achtergevel 
be schikte tot de verbouwing nog over een houten 
hang kamer (afb. 21-23). Op de oudste foto heeft deze 
nog een lessenaarsdak en brede achttiende-eeuwse 
schuif vensters met fijne roeden (afb. 12). Later werd 
de ruimte eronder ommuurd, kwamen er nieuwe 
kozijnen en verving een plat het lessenaarsdak (afb. 
22, 23). Architect D. Fleddérus verving de vroegere 
hangkamer door een geheel op de fantasie gebaseerd 
ontwerp: een open houten galerij met bogen en een 
veel steiler lessenaarsdak dan hier ooit was (afb. 24). 
Eerder was dit ook al een dergelijke veranda verre-
zen aan de westzijde van het Zuiderspui. Het grote 
venster bleef na de verbouwing gehandhaafd. Het 
pleisterwerk op de achtergevel werd verwijderd.

De voorgenomen ingreep kreeg in 1943 in de 
pers een gunstig onthaal met als kop ‘Enkhuizen, 
weer een restauratie’: ‘Naar we vernemen zal ook het 
oude huis van den heer Hansen aan het Spui geheel 
opgeknapt worden. Het bovenste deel van de voor-
pui dat thans onder een leelijke pleisterlaag is bedekt, 
wordt weggesloopt en vervangen door een muur 
van passende steentjes. De achterkant van het huis 
zal ook een verandering ondergaan. Thans ziet men 
aan het huis een doosvormige kiekkast gebouwd, 
die heelemaal niet in de oude omgeving hoort. De 
architect, de heer D. Fleddérus, heeft derhalve een 
open gaanderij ontworpen, die in overeenstemming 
is met de uitbouwen van de belendende huizen.’14 
Deze ingrepen in voor- en achter beschouwen we nu 
als een ernstige aantasting zo niet een vervalsing van 
het historische beeld (afb. 25, 16). 

In 1944 kreeg Hansen van de bezetter een be-
roepsverbod van vijf jaar en een boete van 25.000 
gulden opgelegd wegens zwarte handel in IJssel-
meervis.15 Ondanks deze zware straf bleef hij in het 
bezit van zijn huis.

Wijzigingen in de plattegrond, 1937, 1959
Volgens de inventaris uit 1903 uit de tijd dat Jan Reus 

14 Dagblad voor Noord-Holland. Westfriesche editie, 24 augus-
tus 1943, p. 1.
15 Dagblad voor Noord-Holland. Westfriesche editie, 24 juli 
1944, p. 2.
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Afb. 29 Plattegrond begane 
grond, bestaande en ver-
gunde toestand in 1959..
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 30. De achtergevel, 
bestaande en vergunde toe-
stand in 1959... Westfries 
Archief, Hoorn.
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het huis bewoonde had het huis op de begane grond 
achter een kamer, halverwege een middenkamer en 
aan de straatzijde een keuken. In 1937 kreeg de be-
gane grond een nieuwe indeling met rechts een gang 
en van voor naar achter een kamer, een middenka-
mer en een keuken (afb. 27). De kachel kwam in de 
voorkamer, tegen de muur van de gang. De verdie-
ping bestond toen aan de voorzijde uit een zolder en 
bood aan de achterzijde plaats aan een slaapkamer, 
die uitkeek op het plat van de hangkamer (afb. 28). 
In 1959 liet Hansen de indeling van de begane grond 
opnieuw wijzigen. De voor en de middenkamer wer-
den samengevoegd en de keuken maakte deels plaats 
voor een kantoor (afb. 29).16 In samenhang daarmee 

16 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouw-
ver gunningen, 1905-1979, inventarisnr. 3004, veranderen wo-
ning, 16 maart 1959.

onderging de indeling van de pui aan de achterzijde 
een wijziging (afb. 30).

Conclusie
Het huis Zuiderspui 2 bevat nog delen uit het einde 
van de zestiende eeuw: de zijgevels met top, mogelijk 
het bovenste deel van de achtergevel, de eiken balk-
laag op de verdieping en de eiken kap.

In 1937 maakte de achttiende-eeuwse onderpui 
met de deur in het midden en twee smalle vensters 
aan weerszijden plaats voor de huidige onderpui.

De gevel op vlucht boven de onderpui, die stam-
de uit het einde van de zestiende eeuw, gebouwd op 
vlucht, maakte in 1943 plaats voor de huidige gevel 
met drie vensters. In dit jaar verdween ook de hou-
ten hangkamer achter en maakte deze plaats voor de 
huidige galerij met bogen.
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