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Afb. 1. De minuutkaart uit 1832. De rode pijl
geeft het huidige pand Dijk 12 aan. Rijksdienst
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2. De veerdienst op Amsterdam omstreeks 1910.
Archief Oud Enkhuizen.

Identificatie
Dijk 12, 1601GJ Enkhuizen (Zuider Havendijk 104, 1601JE Enkhuizen)
Onderdeel beschermd stadsgezicht.
Geschiedenis
In Dijk 12, gelegen aan de Oude Haven, zetelde het kantoor van rederij De Bruijn, een familiebedrijf van
beurtschippers. Jacobus de Bruijn (1814-1879) verzorgde al vanaf 1839 de veerdienst Amsterdam – Harderwijk. Sinds 1858 voer hij als beurtschipper op de veerdienst Amsterdam – Enkhuizen. In Enkhuizen waren in
die tijd, nog voor de komst van een spoorwegstation in Enkhuizen, bovendien diensten over water op tal van
andere steden. De Bruijn vestigde zich na het verwerven van de dienst in Enkhuizen. Zijn zeilschip vervoerde
vracht en daarnaast bood het plaats aan enkele passagiers. Onder zijn zoon Jacobus Willem (1834-1922) nam
de beurtvaart door de komst van het spoorwegstation in Enkhuizen in 1885 af. Daarnaast kreeg zijn zeilschip
De Vrouw Aaltje steeds meer concurrentie van stoomschepen. Zijn kleinzoon Jacobus (1877-1953) kreeg in
1899 naast Jacobus Willem een aanstelling als beurtschipper op Amsterdam, waarmee het bedrijf een tweede
dienst begon. De zeilschepen vertrokken van de Veermanskade, zoals het gedeelte aan het begin van de Dijk,
schuin tegenover de Dromedaris werd genoemd (afb. 2).
Door concurrentie zag Jacob Willem zich gedwongen te moderniseren. Hij liet de motortjalk De Stad
Enkhuizen bouwen, die hij in 1900 in bedrijf nam, gevolgd door een tweede motorschip De Vrouw Margaretha in 1904, waarna hij het zeilschip De Vrouw Aaltje uit de vaart nam. Van de concurrent nam hij in 1908 het
stoomschip Vereeniging II over. In 1910 kocht hij nog een stoomschip, dat hij herdoopte in Vereeniging. De
beide motortjalken werden verkocht en deden daarna dienst op de veerdienst Medemblik—Amsterdam. Het
veer naar Amsterdam vertrok om vijf uur in de ochtend vanuit Enkhuizen en om 5 uur in de middag vanuit
Amsterdam. In 1922 werd het bedrijf omgezet in een Naamlooze Vennootschap Enkhuizer Stoombootdienst
met daarnaast de NV Stoombootdienst Vereeniging II en in 1923 tevens de NV Stoombootdienst Vereeniging III voor veerdiensten op Zaandam, dit alles onder leiding van Jacobus de Bruyn. Bij de veerdienst op
Zaandam werkte De Bruijn samen met de firma Bets & Zn (afb. 3).
De komst van de eerste vrachtwagen in 1927 hield verband met de strenge winter met veel ijs, waardoor
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Afb. 3. Het veer van De
Bruijn in Amsterdam in
de jaren vijftig. Foto J.M.
Arsath Ro’is, Stadsarchief
Amsterdam.

Afb. 4. De Veermanskade
met het lage Dijk 12 in
1902. Op de voorgrond
ansjovissers. Foto Oud
Enkhuizen.

Afb. 5. De herinrichting
van het kantoor in 1926.
Helemaal links de bestaande, rechts de vergunde
oestand. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 6. Het kantoor na de
verbouwing in 1932, met
garagedeur in de voorgevel.
Westfries Archief, Hoorn.

de Zuiderzee tijdelijk niet bevaarbaar was. Voor de vrachtauto, die het begin vormde van een dienst over de
weg, verrees in 1928 achter het kantoor aan de Veermanskade (Dijk 12), aan de Zuider Havendijk, een garage
(afb. 14). In 1932 kocht Jacob Dijk 14, het buurpand. Tijdens de crisisjaren voer alleen de Vereeniging nog
en in 1941 werd de Vereeniging II, die het bedrijf nog in reserve hield, geheel uit de vaart genomen. Na de
oorlog leidde Klaas Cornelis de Bruijn het bedrijf. Hij voorzag het stoomschip de Vereeniging in 1952 nog
van een dieselmotor. Het schip deed dienst tot 1965, waarna aan de veerdienst een einde kwam. Het vrachtbedrijf over de weg, waar de familie nooit een hoge prioriteit aan had gegeven, bleef nog actief tot in 1969. De
panden aan de Dijk kwamen in bezit van een wijnhandel.1
Het kantoor aan de Veermanskade
Aan het begin van de twintigste eeuw beschikte nummer 12 over een lage voorgevel met twee vensters en
een deur rechts. Boven de gevel ging een afgeknot zadeldak op, belegd met pannen (afb. 4). In 1926 vroeg
J. de Bruin vergunning aan voor het gedeeltelijk vernieuwen van zijn huis aan de Dijk: ‘Het uit te voeren
werk bestaat in het uitsloopen van alle bestaande timmerwerken van de beide benedenkamers en trap en
weder inrichten zoals in het gewijzigde grondplan op een teekening is aangegeven. Ook de twee lichtkozijnen
beneden in de voorgevel zullen worden vernieuwd. Het woonhuis ondergaan geen verandering wat diepte,
breedte en hoogte betreft. Verder zullen nog eenige kleine reparaties van weinig omvang worden uitgevoerd’.2
Met de uitvoering was belast A. Vis & Zn. Voor de verbouwing bevond zich op de begane grond tussen de
voor- en de achterkamer een tussenvertrek met aan de ene kant de trap naar boven en aan de andere kant
vermoedelijk een bedstede (afb. 5). Na de ingreep kwam er een eigentijdse kamer-en-suite met kasten en
schuifdeuren tussen de voor- en achterkamer. De gang achter de voorgevel, die doorliep tot aan de achtergevel, bleef gehandhaafd.
Met het oog op de vrachtwagen, die sinds 1927 in gebruik was genomen, verrees er achter het kantoor,
het huidige Zuider Havendijk 104, een eenvoudige garage met een laag zadeldak (afb. 14).3 Deze situatie bleef
gehandhaafd tot in 1968, toen de inrit van de garage te laag was. Er kwam een hogere garagedeur en het lage
zadeldak maakte plaats voor een plat dak.4
1 Brouwer, D., Gedenkschrift Jacobus de Bruijn 40 jaar beurtschipper, Enkhuizen 1939; J. Kok, De Enkhuizer boot (1858-1969). Eén
van de eens zo talrijke beurtvaartdiensten op Amsterdam en Zaanstreek. In: Noord-Holland, Wormerveer 1982, 3-8.
2 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr.
1769 Enkhuizen, Dijk 12, 14; Veranderen woning, 11-2-1926.
3 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 6340 Enkhuizen, Zuider Havendijk 104, Bouw garage, 7-7-1928.
4 WFA, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 6341, Enkhuizen, Zuider Havendijk 104; Vernieuwen en verhogen kap garage, 3-10-1968.
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Afb. 8. Ontwerptekening uit 1945 voor de nieuwe gevel.
Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 7. Dijk 12 (rechts) en het buurpand 14 volgens de
bestaande toestand in 1941. Foto Archief Oud Enkhuizen..

Afb. 9. Het kantoor van veerdienst De Bruijn in 1965. Foto
A. Zwaan, Archief Oud Enkhuizen.
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Afb. 10. De bestaande toestand in 1987. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 11. De bestaande toestand in 1988. Westfries
Archief, Hoorn..

In 1932, na de aanschaf van Dijk 14, kwam er rechts in de voorgevel van nummer 12, als ingang voor
het hier ingerichte pakhuis, een brede doorgang met dubbele deuren (afb. 6). Hierdoor kon een vrachtwagen
naar binnen. Achter het overgebleven venster bevond zich het kantoor. Vanuit het kantoor en de garage bood
een doorgang toegang tot het buurpand (afb. 7).5 Dit pand beschikte al over een water closet, in die jaren
in Enkhuizen nog een zeldzaam verschijnsel. Dit woonhuis onderging een kleine verbouwing in 1941 naar
plannen van architect D. Fleddérus.6
In augustus 1945 vroeg Jacobus de Bruijn bij de burgemeester vergunning aan voor het opknappen van
zijn kantoor aan de Dijk vanwege de schade als gevolg van het bombardement op 15 maart 1945 door Britse
jachtbommenwerpers. Bij de herstelwerkzaamheden kreeg het eenvoudige kantoor een nieuwe, historiserende tuitgevel (afb. 8).7 Op de tekening prijkt de naam van het bedrijf: Enkhuizer Stoombootdienst.
Dijk 12 onderging pas weer de nodige veranderingen, nadat hier in 1987 een eigenaars kreeg die er ging
wonen, Gerard Deen, een van de oprichters van het in 1993 gestarte bedrijf Action, dat in korte tijd uitgroei5 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 1770 Enkhuizen, Dijk 12, 14;
Bouw garage, 30-6-1932.
6 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 1771, Enkhuizen, Dijk 12, 14;
Veranderen woning, 21-2-1941.
7 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 1772 Enkhuizen, Dijk 12, 14;
Vernieuwen woning, 28-8-1945.
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Afb. 12. De nieuwe voorgevel volgens
de ontwerptekening uit 1991. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 13. Lengtedoorsnede
van de vergunde toestand
in 1991. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 14. De garage aan de Zuider Havendijk, de vergunde
toestand in 1928. Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 15. De garage volgens de vergunde toestand in
1988. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 16. De garage volgens de vergunde toestand in 1988.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 17. De nieuwe toestand in 1991.
Westfries Archief, Hoorn.

de tot een succesvolle multinational. In 1988 werd een voorstel voor een andere voorgevel weer ingetrokken.
Op het platte dak kwam een lichtgebouwde verdieping bekleed met platen, en een zolder. De schuifdeur
werd aan die kant in 1991 vervangen door een houten onderpui (afb. 13, 15-19).8 In 1991 werd een nieuw
8 WFA, inventarisnr. 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, inventarisnr. 1096, Enkhuizen; Binnenstad,
Dijk 12; Intern wijzigen van het pand, 4-8-1987; inventarisnr. 1158, Enkhuizen; Binnenstad, Dijk 12; Vernieuwen en veranderen
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Afb. 18. De achtergevel. Foto
auteurs.

Afb. 19. De achtergevel. Foto
auteurs.

Afb. 20. De gebinten op de
begane grond, gezien naar
achteren. Foto auteurs.
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Afb. 21. De gebinten aan de
kant van nummer 14. Foto
auteurs.

Afb. 22. De kap gezien naar
de voorgevel. Foto auteurs.

plan goedgekeurd voor een geheel nieuwe voorgevel van het Noordelijk Tekenburo uit Wervershoof (afb.
12). Beneden kwam een grotere onderpui en het brede venster boven maakte plaats voor twee hoge vensters.
Bovenin de gevel verdween de tuit en kwam er een gemetselde toppilaster en halverwege de toplijn een tussentrap, waarmee de gevel een wat rijker voorkomen kreeg.9
Sporen van een verder verleden
Op de begane grond van het pand aan de Dijk staan acht grenen gebinten die elk bestaan uit een muurstijl
aan de kant van nummer 10 een dekbalk en een korbeel (afb. 20). De muurstijlen tegen de andere zijmuur
zijn niet meer zichtbaar en zijn mogelijk verwijderd. De korbelen bleven hier niet bewaard (afb. 21). Het
korbeel is aan de onderzijde en de bovenzijde ingelaten met een lip. De dekbalken vertonen in de hoeken
spinthout.
De kap staat op een hoge borstwering kenmerkt zich door jukken met een kreupele stijl (afb. 22). Bovenin bevindt zich in elk juk een makelaar in de vorm van een plank. De trekbalk in het juk bestaat uit twee
van de voorgevel, 8-11-1988; inventarisnr. 1157, Enkhuizen; Binnenstad, Zuider Havendijk 104; Vergroten van het pand, 3-5-1988.
9 WFA, toegangsnr. 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, inventarisnr.
1640, Enkhuizen; Binnenstad, Dijk 12; Veranderen van de woning, 18-6-1991.
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Afb. 23. De gemene muur
met nummer 10 tijdens een
recente verbouwing. Foto
eigenaar.

Afb. 24. De gemene muur met nummer 10 met standvink en onderslag.
Foto eigenaar.
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planken die aan weerszijden langs de onderzijde van de makelaar lopen. Het betreft traditioneel timmerwerk
uit de late negentiende maar waarschijnlijker nog uit de twintigste eeuw.
Op een foto gemaakt tijdens een verbouwing kwam de gemene muur met nummer 10 in het zicht
(afb. 23). Daarin bevinden zich, nu verborgen achter afwerking, grenen standvinken met korbelen, die een
zware onderslagbalk dragen van vermoedelijk een pakhuis, dat zich uitstrekte over het huidige nummer 10
en 12 (afb. 24). In 1832 had de splitsing van het pakhuis reeds plaatsgevonden en was het huidige nummer
12 (perceel 887 in sectie F) eigendom van de bakker Dirk Bloemendaal (afb. 1). Het toenmalige buurpand
op nummer 10 maakte deel uit van het huis met erf en stal van de tapper Johannes de Lange. De standvinken
behoorden tot een bouwfase die aan deze situatie vooraf ging, toen hier een pakhuis stond uit de achttiende
eeuw of vroeger.
Conclusie
Het huidige pand betreft een recent gebouw met een aan de historische omgeving aangepaste gevel. In het
pand zijn bouwhistorische waarden aanwezig in de vorm van een oude onderslagconstructie die tenminste
ruim voor 1800 tot stand kwam. Bij de splitsing van het pakhuis in afzonderlijke panden, moeten de acht grenen gebinten in Dijk 12 tot stand zijn gekomen. De opbouw aan de Zuider Havendijk bestaat uit eenvoudige
betonplaten. Vervanging daarvan door een op de traditie geënte gevel zou het straatbeeld kunnen verbeteren.
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