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Identificatie:
Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
Rijksmonument 15030
Registeromschrijving: ‘Laat 18e eeuws pand met 
rechte kroonlijst met dakkapel. In de vensters en 
winkelpui zijn roeden aangebracht. (Hoek H.J. 
Schimmelstraat).’

Situering
Het pand Dijk 38 staat aan een gedeelte van een 
vroegere zee dijk, die onderdeel vormde van de 
Westfriese Om ring dijk. Het pand staat op de 
hoek met het vroegere Molenpad, de huidige H.J. 
Schimmelstraat (afb. 1). Deze straat loopt vanaf 
de Dijk licht naar beneden. Nog altijd ligt de Dijk 
hoger dan de omgeving en is er een talud zichtbaar. 
Het rijksmonument betreft een diep pand met 
kopgevel aan de Dijk.Het souterrain steekt met de 
balklaag erboven iets boven het huidige straatniveau 
van de Dijk uit. Daarboven bevinden zich een 
begane grond, een verdieping en een zolder. Het 
kleine pand erachter met de voorgevel aan de H.J. 
Schimmelstraat heeft de begane grond met de voor
deur op het hetzelfde niveau als het souterrain van 

het pand aan de Dijk. De verdieping is lager dan die 
van het voorste huis en komt uit op de begane grond 
daarvan. Het lagere dak loopt in een iets afwijkende 
richting. De voorgevel van dit achterhuis staat op 
vlucht en vormt geen geheel met het voorhuis. Het 
is duidelijk een ander pand dat met het voorste 
huis werd verenigd. Het vormt van begin af aan 
een onderdeel van het rijksmonument, al staat er 
in de korte beschrijving over dit kleinere pand niets 
vermeld. Het huis grenst opzij en aan de achterzijde 
aan het Snoeck van Loosenhuis.

Geschiedenis
Op de kadastrale minuut uit 1832 staan de twee 
pan den, waaruit het monument bestaat, in sectie F, 
weergegeven als een kadastraal geheel met nummer 
376. Het huis was in bezit van roomska tho lieke 
koopman Johan Coenraad Meijknecht (geboren 
1792 te Mettingen, overleden in 1857) en stond 
omschreven als ‘huis’.1 Na zijn dood kwam het huis 

1 Kadaster Archief Viewer, Enkhuizen, leggerartikelen 580, 
Johan Coenraad Meyknecht (koopman) F376, huis; 2332, 
Jo hanna Christina Valentijn (wijnhandelaar, weduwe van 
Johan Conraad Meyknecht) F376, huis, scheiding 1867, 
scheiding 1858; 2766, Ernst August Meijknecht (wijn han

Afb. 1. De kadastrale minuut uit 1832, sectie F met het 
huidige Dijk 38 (rode pijl). Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Amersfoort.

ò

Afb. 2. Links het huidige Dijk 38, jareb tien van de 
twintigste eeuw. Archief Vereniging Oud Enkhuizen.
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Afb. 4. Links Dijk 38 in de jaren dertig. Foto A.C.M. van Rossem. Archief  Vereniging Oud Enkhuizen..

Afb. 3. Dijk 38 begin twintigste eeuw. Archief Vereniging Oud Enkhuizen.
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Op foto’s uit het begin van de twintigste eeuw 
valt op te maken dat het huis aan de Dijk in die tijd 
als woning diende, zoals het kadaster ook vermeldde 
(afb. 2). De onderpui bestond uit een deur in het 
mid den en aan weerszijden schuifvensters voorzien 
van persiennes. De drie lagere schuifvensters op de 
verdieping waren voorzien van markiezen. Het huis 
beschikte over een gemetselde stoep met rechts een 
stoepbankje en links een smeedijzeren stoephek. In 
die periode bevatte de zijgevel van het souterrain 
twee deuren aan het Molenpad, een kleinere meer 
voor in (heden dichtgezet) en een grotere wat verder 
naar achteren (afb. 3). Tussen de twee deuren be
vin den zich twee kleine rondboogopeningen en 
bovendien zat er nog eentje rechts van de rechter 
deur. Vermoedelijk ging het om kel derlichten. 
Achterin het huis bevonden zich, net zoals nu, 
twee vensters op de begane grond en twee op de 
verdieping en rechts daarnaast de dubbele pak huis
deur met de nog steeds aanwezige ijzeren hijsstang. 
De borstweringen van alle vier de vensters achter 
ver tonen een verkleuring, zoals nog steeds het geval 
is. De vloer van de begane grond achterin steunt op 
zeven dicht bijeen geplaatste balken, zoals de ankers 
tegen de gevel laten zien. De zware vloer doet een 
vroegere pakruimte vermoeden.

Afb. 5. Dijk 38 in februari 1962. Foto G.J. Dukker. 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 6. Voorgevel Dijk 38. Foto auteur.

in bezit van zijn weduwe, de in Enkhuizen ge boren 
Johanna Christina Valentijn, die de wijnhandel 
van haar man voortzette. Na het overlijden van 
de weduwe ging het huis over aan haar zoon, de 
wijnhandelaar Ernst August Meijknecht. Die ver
kocht het huis in 1894 aan de hotelhouder Joan 
Conrad Meijknecht en de koopman Joseph Hen dri
kus Johan Meijknecht, die het onderbrachten in hun  
ven nootschap firma J.C. Meijknecht. Na ontbinding 
van de vennootschap in 1898 kwam het huis in bezit 
van hotelhouder en wijnhandelaar Johan Conrad 
Meijknecht (ge bo ren 1866 te Enkhuizen).

de laar) F376, huis, dj 1895, verkoop; 4381, Johan Con
rad Meijknecht (hotelhouder), Joseph Hendrikus Johan 
Meijknecht (koopman) F376, huis, dj 1895, vestiging ven noot
schap; 4391, firma J.C. Meijknecht, eigenaren: Johan Con rad 
Meijknecht (hotelhouder), Joseph Hendrikus Johan Meij
knecht (koopman) F376, huis, dj 1899 ontb vennootschap; 
4503, Johan Conrad Meijknecht (hotelhouder, wijnhandelaar, 
later: slijter, later Anna Maria Bisping (wijnhandelaarster en 
we duwe van J.C. Meijknecht) F376, huis, dj 1918 scheiding; 
5923, Ernestinus Wilhelmus Meijknecht (wijnhandelaar) F376, 
huis, dj 1955 oprichting en inbreng vennootschap; 8430, Firma 
J.C. Meijknecht, eigenaren Ernestinus Wilhelmus Meijknecht, 
koop  man en Johan Conrad Meijknecht, F376, huis, dj 1961, 
in  breng vennootschap; 8838, NV Wijnhandel voorheen firma 
J.C. Meyknecht, F376, M (1966), 1986 verkoop; 9618, Gerardus 
Deen (vennootschapsdirecteur, voordien kruideniersbediende) 
F376, bedrijfspand, 1986 verkoop; 13511, Bowon adviesburo 
voor bouwen en wonen, gevestigd te Emmen, F376, be drijfs
pand.
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Afb. 7. Plint voorgevel. Foto 
auteur.

Afb. 8. Zijgevel voorhuis. 
Foto auteur.
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Na het overlijden van J.C. Meijknecht kwam het 
huis in bezit van de wijnhandelaar Ernestinus Wil
hel mus Meijknecht. In die tijd moet het huis in verval 
zijn geraakt, zoals te zien is op een foto van fotograaf 
A.C.M. van Rossem van voor 1946. Op de zijgevel 
stond de naam ‘FIRMA J.C. MEYKNECHT’ met de 
ver melding ‘WIJNHANDEL’. Wat lager duidt een 
me talen bord erop dat er een ‘Agentschap Heineken’s 
Brou werij’ gevestigd was. Rechts van de dubbele 
voor deur vermeldde een bord ‘Slijtvergunning’, die 
de firma het recht verleende drank te schenken. In 
de linkervleugel van de dubbele voordeur en in het 
boven licht waren de ramen gedicht met planken. 
Om de voordeur en de twee flankerende ramen zaten 
nog de overblijfselen van een vergane markies. In 
de vensters op de verdieping waren de schuiframen 

ver vangen door provisorische voorzetramen. De 
don  ker  getinte verf op de houten lijst met kroonlijst 
en de dakkapel daarboven badderde in heftige 
mate. De eerdere stoep was vervangen door een 
eenvoudig trottoir en de stoepbank en het metalen 
stoephek waren ver dwe nen. Om de hoek waren de 
rechter deur van het sou terrain en de kelderlichten 
dichtgezet.

In 1946 liet Meijknecht door architect D. 
Fleddérus de huidige winkelpui aanbrengen,  
vestigde hij in het huis een slijterij en onderging 
het pand een grondige opknapbeurt (afb. 5).2 In 
1954 bracht wijnhandelaar Ernestinus Wilhelmus 

2 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnummer 1325
BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen, inventarisnr. 
991, veranderen winkelpui, 29 juli 1946.

Afb. 9. De achtergevel. Foto 
auteur.

Afb. 10. Balklaag met 
onderslag in het souterrain. 
Foto auteur.
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Afb. 11. Balken souterrain 
straatzijde. Foto auteur.

Afb. 12. Balken souterrain 
straatzijde. Foto auteur.

Afb. 13. Balken souterrain. 
Foto auteur.
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Meij knecht het huis in de vennootschap Firma 
J.C. Meijknecht, waarvan hij medevennoot was. 
Hij liet het huis in 1955 voorzien van een water
closet en in 1964, nadat het huis in 1960 was in ge
bracht in de NV Wijnhandel, van een douche.3 In 
1985 verkocht hij het huis aan de vroegere krui
de niersbediende, ondertussen opgeklommen tot 
ven nootschapsdirecteur, Gerardus Deen van de 
gelijknamige kruideniersketen, die het vrijwel 
meteen door ver kocht aan Bowon BV. Dat bedrijf 
liet het huis in 1987 verbouwen van slijterij/woon
huis tot slijterij/kan toor.4 Bij die verbouwing be
zat het pand al een mo numentenstatus en werd 
daar ook in de aanvraag re ke ning mee gehouden. 
Op de verdieping bevond zich een provisorische 
dienst bodenkamer en een ‘stilletje’. Met dat laat
ste werd een kwart rond getimmerd ge mak be
doeld, dat tot op heden aanwezig is. Het ad vies, 
vermoedelijk van Gemeentewerken, luidde: ‘De 
gave interieurbetimmering op de verdieping dient 
zoveel mogelijk onaangetast te worden.’ Wat er 
dan bewaard werd, was blijkbaar ter discretie van 
de aanvrager. Van het interieur resteert een hou
ten wand op de verdieping en in de hoek van de 
achterkamer bleef ook het gemak bewaard. Het col
lege gaf Bouw en Woningtoezicht opdracht de bouw 
stil te leggen, omdat daarmee was begonnen voor
dat de verklaring van Monumentenzorg binnen was. 

3 WFA, toegangsnummer 1325BD, Gemeente Enkhuizen, in
ven tarisnr. 992, bouw WC, 23 december 1955; inventarisnr. 
992, bouw douche, 20 maart 1964.
4 WFA, toegangsnr. 1853BD Gemeente Enkhuizen, bouw ver 
gunningen, inventarisnr. 916, verbouwen van het pand tot slij
te rij en kantoor, 10 februari 1987.

Ge meentewerken liet het werk echter gewoon door
gaan (paraaf: ‘Frans’). Uiteindelijk verliep de ter mijn 
van twee maanden en mocht de vergunning ach
teraf als verleend worden beschouwd. In het ar chief 
ontbreken de tekeningen van de uitgevoerde werk
zaam heden. In die tijd kwam een in rustieke stijl uit
ge voerde wijnproeverij in het souterrain tot stand.

Beschrijving voorhuis
Voorgevel
De voorgevel kan heel goed, zoals het monumenten
re gister ook aangeeft, uit het einde van de achttiende 
eeuw dateren (afb. 6). De fijne voegen uit die tijd 
hebben wel plaats gemaakt voor de veel dik ke
re die nu het beeld bepalen. De gevel beschikt over 
een houten, rijk geprofileerde kroonlijst boven de 
verdieping. Boven de kroonlijst bevindt zich een met 
pannen gedekt dakschild met een dakkapel, voorzien 
van eenvoudige wangen en een geprofileerde kroon
lijst rondom en een fronton aan de voor zijde. De drie 
vensters op de verdieping hebben aan de bovenzijde 
een strekse boog. Op de oude foto’s zat er onder deze 
vensters een rollaag bin nen het gevelvlak. De huidige 
rollaag steekt iets uit. De huidige schuifvensters 
stammen uit 1946. Net als de vroegere op oude foto’s 
vertonen ze een roede verdeling met negen ruitjes.

Bij de verbouwing van het woonhuis tot slij te
rij met woonhuis in 1946 kwamen boven een hard
stenen plint (afb. 7), aan weerszijden van een smal
le re voordeur, ruimere vensters met roeden. Deze 
wer den gevat in een omlijsting van witte lijsten en 
een geprononceerde, witte kroonlijst. Het huis kreeg 
zo het voorkomen van een traditionele winkel.

Afb. 14. De raveling 
achterzijde voorhuis op de 
verdieping. Foto auteur.
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Afb. 15. Het gemak op de verdieping. Foto auteur.

Afb. 16. De situatie op de verdieping in 1987. Wetfries Archief, Hoorn.
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Zijgevel
De zijgevel aan de H.J. Schimmelstraat bevat in het 
met portland aangestreken en gesausde souterrain 
twee deuren, waarvan de rechter is dichtgezet 
(afb. 8). De drie kleine, rondbogige kelderlichten 
zijn nog steeds dicht. Het achterste gedeelte van het 
souterrain bevat dicht bijeen zeven ankers, zoals 
op de oude foto. Op de begane grond en op de 
verdieping bevinden zich achterin het diepe huis 
twee schuifvensters. Rechts daarvan op de verdieping 
bevindt zich een dubbele hijsdeur met venstertjes en 
daarboven een ijzeren hijsstang. Rechts in de gevel 
bleef het opschrift van de firma J.C. Meijknecht en 
daaronder wijnhandel behouden, heden als hetw are 
een bijschrift bij de hijsdeuren. Onder het opschrift 
bevinden zich heden zes muurankers, erboven zeven 

muurankers. De oude foto’s (afb. 3, 4) tonen onder 
en boven een anker minder. Het muurwerk van de 
zijgevel lijkt wat ouder dan dat van de voorgevel.

Achtergevel
Van de achtergevel is slechts het gedeelte zichtbaar 
dat boven het achterhuis uitsteekt (afb. 9). De zij ge
vel is met een blokvertanding aan deze oudere tuit
ge vel bevestigd. De gevel vertoont oranje baksteen 
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw in kruis
ver band met beitels langs de toplijnen van de gevel. 
De bovenste twee metsellagen van de schouders kra
gen iets uit. De gevel bevat een groot aantal ankers, 
waar van de bovenste, een zeer grote, jonger is. Een 
be scheiden venster vertoont rechts twee duimen die 
wijzen op de vroegere aanwezigheid van een luik.

Afb. 17. De balklaag boven 
de verdieping, gezien richting 
Dijk. Foto auteur.

Afb. 18. Kap. Gezien richting 
Snoeck van Loosenhuis. Foto 
auteur.
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Afb. 19. Voorgevel achterhuis aan de H.J. Schimmelstraat. 
Foto auteur.

Afb. 20. Balklaag boven de 
begane grond achterhuis 
gezien in de richting van de 
straat. Foto auteur.

Afb. 21. Balklaag achterhuis 
boven de verdieping, gezien 
naar achteren. Foto auteur.
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Souterrain
De balklaag boven het souterrain steunt behalve op 
de zijmuren van het huis op een zware onderslag 
nabij de rechter zijmuur (afb. 10). Slechts enkele 
balken beschikken over een sleutelstuk, waarvan 
er een gesneden roosje opzij en een neus met een 
klassiek profiel heeft, zoals die voorkwamen in de 
eerste helft van de zeventiende eeuw (afb. 11, 12). 
Het valt niet uit te maken of deze balk al dan niet 
is hergebruikt. Diverse andere balken vertonen 
pengaten en gaten voor houten toognagels (afb. 13).

Verdieping
De begane grond is in gebruik als winkel, waar geen 
waarnemingen zijn verricht. De verdieping heeft 
aan de achterzijde een ruime raveling (afb. 14). Op 
ongeveer een derde van achteren bevindt zich een 
houten wand met in de hoek een kwartrond gemak 
met een gebogen deur, heden in gebruik als kast (afb. 
15). Dit gemak komt ook voor op een bouwtekening 
uit 1987 (afb. 16). De balklaag boven de gehele 
verdieping vertoont een grote verscheidenheid aan 
balken: sommige eiken, andere grenen. Meerdere 
balken zijn aan de onderzijde afgehakt, mogelijk 
voor het creëren van meer stahoogte (afb. 17). 
De vloer loopt scheef naar links (van voren naar 
achteren bezien).

Kap
Van de kap waren tijdens waarneming slechts enkele 
fragmenten zichtbaar (afb. 18). Het gaat om een 
grenen gordingenkap waarover sparren liggen.

Beschrijving achterhuisje
Het ondiepe achterhuisje, bestaande uit een begane 
grond, een verdieping en een zolder, beschikt over 
een gepleisterde gevel met blokmotief (afb. 19). De 
voordeur heeft aan weerszijden een venster. Op de 
verdieping bevinden zich drie vensters. Helemaal 
links in de gevel bevindt zich een deur die via een 
gang naar de keuken van het Snouck van Loosenhuis 
leidt.

De balken boven de begane grond en van de 
verdieping liggen evenwijdig aan de voorgevel (afb. 
20, 21). De beschoten kap is van tamelijk recente 
makelij (afb. 22).

Conclusie
Het voorhuis beschikt over een achtergevel uit de 
eerste helft van de zeventiende eeuw. De zijgevel 
is recenter en de voorgevel met dakkapel stamt 
uit de late achttiende eeuw. De hijsdeuren en het 
opschrift op de zijgevel herinneren aan de vroegere 
wijnhandel van de uit Duitsland afkomstige familie 
Meijknecht. De winkelpui van de slijterij kwam 
in 1946 tot stand naar ontwerp van de Enkhuizer 
architect D. Fleddérus.

Afb. 21. Zolder, gezien naar 
achteren. Foto auteur.
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