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Afb. 1. De minuutkaart uit 1832. De rode pijl geeft het
huidige pand Dijk 54 aan. Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

Afb. 2. De stadsplattegrond van Egmond-Meijer uit 1902.
De rode pijl geeft het huidige pand Dijk 54 aan.
Oud Enkhuizen.

Dijk 54
Identificatie
Dijk 54, 1601GJ Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN027
Situering
Dijk 54 staat aan de kop van de bebouwing aan de westzijde van de Korte Baansteeg, (vroegere Korte Baansteiger). Deze smalle steeg ontspringt samen met de Sint Janstraat (de vroegere Varkenstraat) vanaf de knik
in de Dijk. De steeg zet zich voort in de Baansteeg, die doorloopt tot aan de Torenstraat. Tussen de Korte
Baansteeg en de Sint Janstraat bevindt zich een bouwblok met een zeer scherpe hoek.
Net als de Sint Janstraat loopt de Korte Baansteeg vanaf de hogere Dijk geleidelijk aan naar beneden. Het
vloerniveau van het souterrain komt overeen met van dat van het maaiveld van het erf aan de achterzijde.
Het huidige Dijk 54 staat al weergegeven op de kadastrale minuut van 1832, sectie F, perceel 337 (afb. 1).
In dat jaar was het huis eigendom van de arbeider Nanning Brouwer. Deze was tevens eigendom van een
ondiep, maar langgerekt gebouw dat aansloot op de achterzijde van zijn huis, dat diende als schuur. Zijn erf
strekte zich achter zijn huis en schuur uit tot aan het huidige Vrijdom.
Begin twintigste eeuw stond op de plaats van de schuur van Nanning Brouwer een blokje met een viertal
kleine werkliedenhuizen, die na de oorlog onbewoonbaar werden verklaard. In 1958 ondergingen deze een
verbouwing tot autostalling. Historisch gezien vormen Dijk 54 en dit blok een samenhangend geheel.
Beschrijving
De gevels
Het rechthoekige huis meet binnenwerks ongeveer 9,30 bij 4,60 meter. Het bestaat uit een souterrain met een
vrije stahoogte van ongeveer 1,88 meter, een bel-etage met een hoogte van ongeveer 2,80 meter en een zol1

Afb. 3. Plattegrond van
het souterrain in 1934.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 4. Plattegrond van
de bel-etage in 1934, bestaande toestand. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 5. Plattegrond van de
bel-etage in 1934, vergunde
toestand. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 6. Boven plattegrond
van de zolder en onder de
opstand van de zijgevel aan
de straat. Beide in de bestaande toestand in 1934.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 7. Plattegrond uit 1934
van de vergunde toestand.
Westfries Archief, Hoorn.

der, die aan de voorzijde is afgewolfd. Aan de achterzijde beschikt het huis over een halfsteens tuitgevel met
vlechtingen.
Aan de op de Dijk uitziende voorzijde beschikt het huis over een hardstenen stoep met opzij een trap
met vijf hardstenen treden (afb. 12). De stoep beschikt over een eenvoudig ijzeren stoephek (afb. 13). Rechts
van de stoep zitten twee vensters van het souterrain, die een fijne roedenverdeling vertonen, zoals dat in de
achttiende eeuw gebruikelijk was. Rechts van de deur zitten twee hoge vensters met een veel grovere roedeverdeling. De met een schaap of lam versierde voordeur en het bovenlicht lijken uit het begin van de
twintigste eeuw te stammen, maar deze zijn later aangebracht, aangezien de opmetingstekening uit 1944 een
andere deur weergeeft (afb. 10). Op dezelfde tekening stond er op de nog aanwezige kroonlijst een attiek,
die uit twee delen bestond met daartussen de dakkapel met fronton. De borstwering ontbreekt heden, maar
staat ook niet weergegeven op een foto van A.C.M. van Rossem van voor de oorlog (afb. 9). Op deze foto ver3

Afb. 8. Dwars- en lengtedoorsnede uit 1934 in de vergunde toestand. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 9. Dijk 54 omstreeks 1935. Foto A.C.M. van Rossem.
Oud Enkhuizen.
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Afb. 10. Opmetingstekening uit 1944.
Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Afb. 11. Plattegrond van de
bel-etage. De vergunde toestand in 1972.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 12. Dijk 54. Foto auteurs.

toont het huis weer een andere voordeur en bovenlicht. Voor de bouw van de kroonlijst moest er van de laat
negentiende-eeuwse gevel van het buurpand wat muurwerk worden weggehakt. De kroonlijst moet daarom
na het buurpand tot stand zijn gekomen. Voordien kan het huis nog zijn oude geveltop hebben gehad.
Het metselwerk van de zijgevel aan de straat gaat net als dat van de voorgevel verborgen achter een
pleisterlaag (afb. 14). De huidige vensterindeling komt overeen met de opstand uit 1934 (afb. 6). Op deze tekening van de bestaande toestand staat de dakkapel boven de zijgevel nog niet weergegeven. Deze kwam dus
in dat jaar tot stand (afb. 8). Beneden verleent een ruime opening toegang tot het souterrain. De bel-etage
ontvangt van deze zijde daglicht door twee hoge schuifvensters achterin het huis.
Aan de tuinzijde beschikte het huis al in 1832 uit een kleine uitbouw met een bijkeuken (afb. 1). Deze
5

Afb. 13. De stoep van
Dijk 54. Foto auteurs.

Afb. 14. De zijgevel aan de
straatzijde. Foto auteurs.

Afb. 15. De zijgevel aan de
tuinzijde. Foto auteurs.
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Afb. 16. Het metselwerk onder het overstek aan de tuinzijde. Foto auteurs.

Afb. 17. De tuitgevel van
Dijk 54 aan de noordzijde.
Foto auteurs.

staat nog ongewijzigd weergegeven op de tekeningen uit 1934 (afb. 4, 5, 8). Later is deze uitbouw verruimt en
de vloer omhoog gebracht, waardoor deze heden het voorkomen heeft van een overstek (afb. 15). Ter hoogte
van de bel-etage is de gevel aan de tuinzijde geheel betimmerd met rabatdelen. Onder het overstek is nog
metselwerk uit verschillende bouwfasen zichtbaar (afb. 16).
De achtergevel is beneden steens en in de geveltop halfsteens. De gevel heeft aan weerszijden een schouder met een lengte van een halve baksteen en een tuit. Langs de schuine toplijnen bevinden zich vijf beitels.
Op de kopgevel sloot in 1832 een schuur aan en heden het in 1958 tot garageboxen verbouwde blok met
oude werkliedenhuizen. Boven het pannendak van de garageboxen steekt nog net de hoek uit van een oud
kozijn met een pen-en-gatverbinding. Het is onduidelijk of het om een vroegere deuropening of dichtgezet
venster gaat, In het tweede geval moet het perceel achter het huis tenminste gedurende enige tijd onbebouwd
zijn geweest.
Het interieur
Zeventiende-eeuws gebint
De oorspronkelijke houtconstructie van het huis moet door latere verbouwingen deels verdwenen zijn en
voor zover nog aanwezig, gaat deze verscholen achter recentere interieurafwerking. In het souterrain staan
nog dragers die het indeelden in twee beuken, maar zowel de vloerbalken als de dragers moeten nog uit de
twintigste eeuw in de plaats zijn gekomen van de oorspronkelijke (afb. 3).
7

Afb. 18. Het korbeel op de
bel-etage van Dijk 54.
Foto auteurs.
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Afb. 19. Het pand met de
vijf autostallingen, Korte
Baansteeg 5-9.
Foto auteurs.
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Afb. 20. Kadastrale kaart
uit 1944. De rode pijl wijst
op Korte Baansteeg 7, dat
ontstond door samenvoegen
van twee kleinere woningen.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

Afb. 21. Op de achtergrond
de woningen aan de Korte
Baansteeg op 30 november
1947. Oud Enkhuizen.

Op de beletage bevinden zich achter de latere interieurafdeling mogelijk nog wel oudere onderdelen van
de houtconstructie, waarvan tegen de kopgevel aan de achterzijde nog deels een muurstijl en een korbeel van
een gebint zichtbaar is (afb. 18). Gezien het licht gebogen voorvlak van het korbeel en de kleine opening die
het overlaat tussen de muurstijl, moet het om een gebint gaan uit het begin van de zeventiende eeuw.
Op de zolder is de houtconstructie geheel aan het gezicht onttrokken.
Indeling tot 1934
In 1934 gaf de weduwe Dangermond (voorheen mej. Dekema) opdracht aan architect P. Brouwer de indeling
van het huisje te wijzigen.1 De tekening met de bestaande en gewenste toestand dateert van 6 oktober 1934.
Op de tekening uit 1934 van de bestaande toestand valt de indeling van het huisje af te leiden tot die tijd. Op
de bel-etage strekte zich achter de voordeur een lange, smalle gang uit met rechts daarvan een kamer van ongeveer 10 vierkante meter. Daarachter grensde een keuken. Vanuit de keuken bood een trapje naar beneden
toegang tot een kleine uitbouw met bijkeuken en een gemak. Achterin het huis bevond zich een wat grotere
kamer met een vaste trap naar de zolder.
De zolder bestond uit een grotendeels open ruimte met langs het dakschild aan de tuinzijde drie bedsteden en een kast en langs het dakschild aan de straatzijde kasten (afb. 6).
Latere indelingen
In 1934 verhuisde de vaste trap van de achterste woonkamer naar de gang, die daarvoor ter hoogte van de
keuken een verbreding onderging (afb. 5). Om rechtop naar boven te kunnen komen, was het noodzakelijk
boven de trap een dakkapel aan te brengen. Aan de achterste kamer kwam een waranda te hangen. In de gang
werd met een tussendeur een kleine vestibule afgescheiden. Op de zolder kwamen aan weerszijden van de
open zolder met de nieuwe opgang een slaapkamer met een vaste kast aan de straatzijde (afb. 7).
In 1972 werden de keuken en de kamers doorgebroken en ontstond er een grote ruimte met een open
keuken (afb. 11).

Korte Baansteeg 5-9
Identificatie
Korte Baansteeg 5-9, 1601HT Enkhuizen
Onderdeel beschermd stadsgezicht, geen monumentenstatus
1 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 5813, Enkhuizen, Dijk 54; Alleen tekening, 23-4-1972. Met tekening uit 1934.
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Afb. 22. De bestaande en
de vergunde toestand in
februari 1958. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 23. De bestaande
toestand in jini 1958, met
dakkapel. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 24. De achtergevel van
nummer 7. De bestaande toestand in juni 1958.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 25. De bestaande toestand voor de samenvoeging
van de woningen. Westfries
Archief, Hoorn.

Geschiedenis
Achter Dijk 54 staan de vroegere werkliedenhuisjes Korte Baansteeg 5-9 (afb. 19). Deze zouden in de kern
nog de schuur kunnen zijn die in 1832 bij Dijk 54 behoorde. Oorspronkelijk betrof het vier huisjes van verschillende breedte (afb. 2). In 1944 waren de twee middelste huisjes, die grensden aan een gemeenschappelijke gang achter de middelste voordeur, tot een woning samengevoegd (afb. 20, 25, 26). De huisjes staan
nog deels weergegeven op een foto uit 30 november 1947 (afb. 21). Nadien zijn de huisjes onbewoonbaar
verklaard.
In februari 1958 kreeg eigenaar V. Metten, die een groothandel had in bier en frisdranken, vergunning
het linker huisje door B. Groot te verbouwen tot pakhuis (afb. 22).2 Daartoe maakten een deur met bovenlicht en een schuifvenster plaats voor een garagedeur. In juni van hetzelfde jaar kreeg hij vergunning om van
het middelste huis nummer 7 door de firma Rankema Dangermond te laten verbouwen tot drie autostallingen, waartoe de plafonds van de vroegere kamers werd bekleed met asbest (afb. 28, 29).3 De verbouwing van
het rechter huisje op nummer 9 komt in 1958 niet in de vergunning voor, maar veranderde eveneens in een
autostalling (afb. 19).
In 1972 liet V. Metten achter de auto-stallingen een opslagloods verrijzen voor bier en limonades.4
Typologische beschrijving
Het blok werkliedenhuisjes bestaat uit een beuk met zadeldak met aan de noordzijde een historische tuitgevel (afb. 30). Dit bouwdeel heeft hetzelfde grondvlak als de schuur van Nanning Brouwer, zoals weergegeven
2 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 5640, Enkhuizen, Korte Baansteeg 5; Veranderen onbewoonbaar verklaarde woning tot pakhuis, 28-2-1958.
3 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 5641, Enkhuizen, Korte Baansteeg 7; Veranderen woning
tot 3 garages, 9-6-1958.
4 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 5642 Enkhuizen, Korte Baansteeg 5, 7, 9; Bouw opslagloods, 15-11-1972.
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Afb. 26. De bestaande
toestand van nummer 7 in
juni 1958. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 27. Dwarsdoorsnede
in 1972. Westfries Archief,
Hoorn.

Afb. 28. De in juni 1958
vergunde toestand. Westfries
Archief, Hoorn.
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Afb. 29. De noordelijke geveltop. Foto auteurs.

Afb. 30. De in juni 1958 vergunde toestand. Westfries Archief, Hoorn.

op de kadastrale minuut uit 1932. Het is daarom mogelijk dat de kern van dit pand nog in de huidige bebouwing aanwezig is.
Aan de straat hadden de woningen een kamer. De keuken bevond zich in de aanbouw met lessenaarsdak
aan de achterzijde (afb. 27). Werkliedenhuisjes met deze opzet kwamen in Enkhuizen aan het einde van de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw in grote aantallen tot stand en nog steeds zijn er van deze
voor Enkhuizen karakteristieke woningen een redelijk aantal bewaard gebleven. Een identieke opzet vertonen de woningen Zuiderkerksteeg 18-33 (verbouwd tot één woning), Westerstraat 2-12 en Noorder Boerenvaart 2-12.5
Bijzonder voor de werkliedenhuisjes in de Korte Baansteeg zijn de uiteenlopende breedtes van de huisjes
en de ongebruikelijke opzet van de twee middelste huisjes, die een gemeenschappelijke voordeur met daarachter een gemeenschappelijke gang hadden (afb. 25). Nadat de huisjes waren samengevoegd tot één woning,
diende een van de keukens als schuur (afb. 26). In 1958 bevatte het huis na de nodige verbouwingen in totaal
vijf garageboxen (afb. 19, 28, 29).
Conclusie
Dijk 54 betreft in de kern mogelijk een eenvoudig woonhuis uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Aan
deze periode herinneren nog het korbeel achterin het huis en de geveltop aan de achterzijde. De stoep van
het huis duidt eveneens op een vroege datering, zij het dat de stoep met trap, in Enkhuizen een tamelijk zeldzaam verschijnsel, later kan zijn toegevoegd. Door het glooiende talud van de Korte Baansteeg kreeg het huis
het karakter van een dijkhuis. De huidige lijstgevel aan de voorzijde stamt in zijn huidige vorm uit het einde
van de negentiende of het begin van de twintigste eeuw.
In de kern kan de schuur achter het huis, zoals weergegeven op de kadastrale minuut uit 1832, nog aanwezig zijn. In de late negentiende eeuw transformeerde dit pand aan de Korte Baansteeg tot een blokje voor
Enkhuizen karakteristieke werkliedenhuisjes. Na een verbouwing in 1958 biedt het pand plaats aan garageboxen.

5 Gerrit Vermeer & Klaas Koeman (2018), De handel in koffie, thee en tabalswaren van de firma Schuijt: Westerstraat 31 en 33,
Zuiderkerksteeg 16 en 18-22, Enkhuizen: Oud Enkhuizen; Vermeer, G., & Koeman, K. (2018). Bouwhistorische beschrijving Westerstraat 8, Enkhuizen. Enkhuizen: Oud Enkhuizen; Gerrit Vermeer, Bouwhistorische beschrijving Noorder Boerenvaart 4, Enkhuizen,
Enkhuizen 2016.
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