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Afb. 1. De stadsplattegrond van Janssonius uit 1657. De
rode pijl geeft het huidige pand Dijk 60 aan.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 2. De minuutkaart uit 1823. De rode pijl geeft het
huidige pand Dijk 60 aan. Nummer 58 bevindt zich
rechts daarvan. Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Identificatie
Dijk 60, 1601 GK Enkhuizen
Rijksmonument 15032
Beschrijving: Bakstenen puntgevel XVIII.
Situering
De Oude Haven maakt een knik. In het verlengde van het schuine gedeelte loopt de Sint Janstraat, waardoor
het bouwblok tussen deze straat en de Dijk een scherpe hoek maakt. In de punt staat een driehoekig pand.
Daarnaast staan twee panden met een sterk gerende voorgevel aan de Dijk (Oude Haven) met hun achtergevels aan de Sint Janstraat (afb. 1, 2). De twee panden, het huidige Dijk 58 en 60, waren in 1832 in bezit van de
schipper Jan Bakker Dzn, die woonde op nummer 58. Nummer 60 gebruikte hij als pakhuis.
De Sint Janstraat loopt van de oude zeedijk naar het aanzienlijk lagere Venedie, een gedempte gracht. Dit
hoogteverschil verklaart de extra bouwlaag aan de kant van de lagere Sint Janstraat had in vergelijking met de
vroegere gevel aan de Dijk (afb. 3).
Bouwgeschiedenis
De situatie tot 1927
Tot 1927 diende Dijk 60 als zaadpakhuis.1 Aan twee kanten beschikte het pand over een topgevel met een
pakhuisdeuren in de middenas. Daartussen strekte zich een zadeldak uit. Die gevels zijn weergegeven op een
tekening van de bestaande toestand in 1927 (afb. 3).
Aan de Sint Janstraat staat tot op heden een pakhuisgevel met twee bouwlagen en een geveltop. Op de
begane grond en de verdieping bevatte de gevel tot 1927 dubbele pakhuisdeuren met vensters aan weerszijden. De geveltop vertoont aan de basis kleine schouders, een tuit in de top en halverwege de schuine zijden
een tussentrap. Langs de top vonden vlechtingen toepassing. Zo staat de geveltop ook beschreven in de monumentenbeschrijving van Herma van der Bergh uit 1955 en in de redengevende beschrijving.2 Van der Berg
schatte de gevel in als afkomstig uit de achttiende eeuw. De gevel is sindsdien herbouwd, maar de schaarse,
nog resterende delen van het muurwerk beneden, die hierna aan de orde komen, wijzen eerder op een bouwtijd uit het begin van de zeventiende eeuw.
1 Westfries Archief, Hoorn WA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2445, Enkhuizen, Dijk wijk
4-668; Werkplaats en Autobus garage, 7-4-1927.
2 Herma 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. 85.
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Afb. 3. De gevel aan de Sint Janstraat
(links) en aan de Dijk (rechts) volgens de
bestaande toestand in 1927.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 4. De in 1927 vergunde situatie aan de kant van de Dijk.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 5. De in 1927 vergunde situatie aan de Sint Janstraat.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6 De bouwplannen
in 1927. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 7. De opbouw aan de Dijk met de
achtergevel aan het platje. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 8. Dijk 60 in maart 1962, gefotografeerd door G.J. Dukker.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

De tuitgevel aan de Dijk vertoonde onderin kelderlichten, op de begane grond een brede deur en op de
zolder een dubbele pakhuisdeur met aan weerszijden een venster.
Verbouwing in 1927
In 1927 kreeg de schilder J. Vijzelaar vergunning voor een ingrijpende verbouwing. In de Sint Janstraat realiseerde hij een garage voor een autobus. Aan de Dijk kwam een hogere bouw met beneden een schilderwerkplaats en daarboven een kleine bovenwoning met zolder onder een mansarde (afb. 4, 8). De woning bestond
uit een woonkamer van 19,24 m2, een slaapkamer van 8,20 m2 en een keuken van 6 m2 (afb. 6). Aan de Dijk
kreeg het pand een nieuwe gevel. Om de 3 meter hoge garage te realiseren werd de kelder aan de kant van
de Sint Janstraat dichtgegooid en kwam er aan die zijde een nieuwe vloer op straatniveau, zodat hier een
autobus naar binnen kon rijden. Daarvoor kwam een ruime doorgang met hoge schuifdeuren (afb. 5). Het
platte dak tussen de nieuw mansarde aan de kant van de Dijk en het oude zadeldak aan de kant van de Sint
Janstraat diende als buitenruimte bij de woning (afb. 7). Het ontwerp kwam van de plaatselijke timmerman
Klaas Boon, die ook de uitvoering voor zijn rekening nam.
Het huis beschikte in 1927 zowel over een regenbak als een waterleiding. Het ‘menagewater’ ging via
een buis naar het riool in de Sint Janstraat. De ‘uitloop’ ofwel de afvoer van fecaliën vond plaats met het tonnenstelsel van de gemeente. In 1962 liet mevrouw G. Vijzelaar-Stapel, de eigenaresse van het schildersbedrijf,
in haar bovenwoning een watercloset met een septic tank aanleggen.3 In die jaren diende de slaapkamer als
kantoor (afb. 9).
3 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2446, Enkhuizen, Dijk 60; Veranderen woning, 30-111962.
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Afb. 9. De aanleg van een watercloset met septic tank in 1962. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 10. De bestaande toestand in
1981. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 11. De vergunde toestand in
1982. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 12. De gevel aan
het platje, bestaand en
vergund in 1982.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 13. De gevel aan de Sint
Janstraat, de bestaande en
gewijzigde situatie in 1987.
Westfries Archief, Hoorn.

Verbouwing in 1982
In 1982 onderging de bovenwoning een uitbreiding, door de zolder erbij te betrekken.4 Op de verdieping
kwam een ruimere woonkamer met een in die tijd in zwang zijnde open keuken. Op de zolder maakten twee
slaapkamers en meerdere bergingen plaats voor vier slaapkamers en een badkamer (afb. 10, 11). Aan de
achterzijde liet de eigenaar, J. Mos, tegen de gevel aan het platje een balkon bevestigen (afb. 12). Hij vestigde
in de bedrijfsruimte een werkplaats voor het repareren en reviseren van dieselmotoren en de restauratie van
stoommachines.5 In 1987 kreeg de onderpui aan de Sint Janstraat nieuwe deuren (afb. 13).6
Beschrijving
Gevel aan de Dijk
De gevel aan de Dijk uit 1927 bestaat uit metselwerk van grauwe bakstenen in kruisverband (afb. 8, 14). Beneden kwam in het midden een brede doorgang voor de schilderwerkplaats, links een venster met een T-kozijn en rechts een smalle deur. Een houten hoofdgestel vestigt de aandacht op de brede doorgang. De deuren
kregen allemaal een hardstenen onderdorpel. Op de verdieping zijn de drie gelijke vensters met T-kozijnen
gelijkmatig over de gevel verdeeld. In de geveltop voorzien twee kleinere vensters de zolder en daarboven
4 WA, 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 266 Enkhuizen; Binnenstad, Dijk 60; Veranderen van de
bedrijfsruimte, 20-4-1982.
5 WA, 1853 Gemeentebestuur Enkhuizen 1980 – 1995, 1749, Enkhuizen, Binnenstad, Dijk 60; Oprichten en in werking hebben
van een inrichting voor reparatie, revisie, inbouw en verkoop van dieselmotoren, evenals voor de restauratie van stoommachines,
1982-1984.
6 WA, 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 1051, Enkhuizen; Binnenstad, Dijk 60; Veranderen van de
achtergevel, 30-6-1987.
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Afb. 14. De voorgevel aan de Dijk. Foto auteurs.

Afb. 15. De gevel aan de Sint Janstraat. Foto auteurs.

Afb. 16. Metselwerk uit de eerste helft van de zeventiende eeuw onderin de gevel aan de Sint Janstraat.
Foto auteurs.
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Afb. 17. De kelder aan de
kant van de Dijk.
Foto auteurs.

Afb. 18. De balklaag beneden, gezien in de richting
van de Sint Janstraat.
Vooraan de eerste balk.
Deze bevat links een sleutelstuk met het gat, waarin
de pen van het korbeel stak.
Foto auteurs.

nog een kleiner venster de vliering van daglicht. Boven de vensteropeningen paste de aannemer strekse bogen toe.
Gevel aan de Sint Janstraat
In 1927 werd een vroegere kelder aan de kant van de Sint Janstraat opgeofferd voor een vloer op straatniveau
(afb. afb. 3). Beneden kwam in 1927 een brede doorgang voor een garage (afb. 15). Aan weerszijden daarvan
bleven smalle stroken metselwerk bewaard in kruisverband met poreuze, oranjerode bakstenen gemetseld
met mortel (afb. 16). Dit metselwerk moet nog uit de eerste helft van de zeventiende eeuw dateren. Het geveltop daarboven moet bij een van de verbouwingen, vermoedelijk in 1987, opnieuw zijn opgetrokken met
hergebruikte, oude bakstenen (afb. 13). Daarbij moet de vroegere vorm zijn teruggekeerd, aangezien deze
overeenkomt met vroegere bouwtekeningen.
Achtergevel aan het platje
Achter het nieuwe voorhuis aan de Dijk maakte een gedeelte van de vroegere kap in 1927 plaats voor een
platje. Het hogere voorhuis kreeg aan dit platje een achtergevel met een bouwlaag (de verdieping van het
voorhuis) en een zolder (afb. 7). Bij de verbouwing in 1982 kwamen de huidige vensterindeling met balkon
tot stand (afb. 12).
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Afb. 19. Sleutelstuk met korbeel van de vijfde balk, gerekend vanaf de Dijk.
Foto auteurs.

Afb. 20. De balkenlaag gezien in de richting van de
Dijk. Achterin de trap naar
het hogere gedeelte van de
begane grond aan de Dijk.
Foto auteurs.

Afb. 21. De vierde balk, geteld
vanaf de Sint Janstraat, gezien in de richting van de Sint
Janstraat. Foto auteurs.
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Afb. 22. De tweede balk, geteld vanaf de Sint Janstraat,
gezien in de richting van de
Sint Janstraat. Foto auteurs.

Afb. 23. De tweede
balk, g eteld vanaf de
Sint Janstraat, gezien in
de r ichting van de Sint
Janstraat. Foto auteurs.

De kelder aan de Dijk
Aan de kant van de Dijk beschikt het huis nog over een kelder, die in de vroegere gevel iets boven straatniveau uitstak (afb. 3). Vermoedelijk is de kelder in 1927 verlaagd. In de kelder lijkt de oude balklaag niet meer
aanwezig en gaan oude delen, voor zover aanwezig, verscholen achter recentere interieurafwerking (afb. 17).
De balklaag boven de begane grond
Oorspronkelijk liep het pand ononderbroken door van Dijk naar Sint Janstraat. Het vloerniveau van de begane grond maakt al snel een sprong naar beneden, maar de nog zichtbare balken van de zoldering, dertien
in totaal, liggen allemaal op dezelfde hoogte (afb. 18, 20). Deze maakten mogelijk deel uit van gebinten,
waarvan de muurstijlen door interieurafwerking aan het gezicht zijn onttrokken. Op twee plaatsen bleef
het oorspronkelijke korbeel en sleutelstuk bewaard (afb. 19, 22). De bijbehorende gebinten beschikken over
dekbalken die veel zwaarder zijn dan de overige balken. De eerste volledige balk aan de gerende voorgevel
beschikt over een sleutelstuk en sporen van een korbeel, Ook dit betreft een zware balk. De overige balken
zijn veel lichter. Hiervan hebben er slechts enkele een geprofileerd sleutelstuk (afb. 21). De sleutelstukken
vertonen aan de voorzijde een profiel met een ojief en opzij gesneden roosjes. De twee nog resterende driehoekige korbelen vullen de hoek tussen de muurstijl en het sleutelstuk. Het vlak aan de voorzijde vertoont
9

Afb. 24. De verdieping gezien
in de richting van de Sint
Janstraat. Foto auteurs.

Afb. 25. De zolder van
het bouwdeel aan de Sint
Janstraat. Foto auteurs.

Afb. 26. De kap van het
bouwdeel aan de Sint
Janstraat. Foto’s auteurs.
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Afb. 27. De kap van het
bouwdeel aan de Dijk.
Foto’s auteurs.

een licht gebogen verloop. Deze kenmerken wijzen op een bouwtijd in het begin van de zeventiende eeuw.
De meeste sleutelstukken echter maakten plaats voor eenvoudiger exemplaren met een afgeronde kop. Veel
balken vertonen in het geheel geen sleutelstuk, maar wel de baarden van een anker, zodat deze vermoedelijk
als trekbalken toepassing vonden. Van de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse constructie zijn nog slechts
enkele onderdelen aanwezig.
De verdieping en de zolder aan de Dijk
Op de verdieping van het huis aan de Dijk en, op een lager niveau, onder het platje achter dat huis, bevindt
zich een balklaag die duidelijk is samengesteld uit oude balken (afb. 23, 24). Aangezien de verdieping aan
deze zijde en het platje pas in 1927 tot stand kwamen, kan het hier niet anders dan hergebruikt materiaal
betreffen. De grenen kapconstructie van de mansarde stamt eveneens uit 1927 (afb. 25, 26).
De kap aan de Sint Janstraat
Achter de gevel aan de Sint Janstraat zit nog een gedeelte van het zadeldak met zes A-spanten van grenen
(afb. 27). Wormen of gordingen ter ondersteuning van de sporen lijken te ontbreken. Deze kap lijkt in de
twintigste eeuw de oorspronkelijke te hebben vervangen.
Conclusie
Het pand Dijk 60 bleef tot 1927 vermoedelijk grotendeels in zijn vroeg zeventiende-eeuwse toestand bewaard. Daarvan resteert na diverse verbouwingen nog enige stukken muurwerk aan weerszijden van de brede doorgang beneden aan de Sint Janstraat en delen van het houtskelet op de begane grond, waarvan nog
enkele korbelen en sleutelstukken bewaard bleven. Aan de kant van de Dijk staat een beeldbepalende gevel
met een mansarde uit 1927, gebouwd door Klaas Boon, een plaatselijke timmerman. De geveltop aan de Sint
Janstraat, waarvan de oorspronkelijke in het begin van de zeventiende eeuw tot stand zal zijn gekomen, is
herbouwd in de oorspronkelijke vorm.
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