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Identificatie
Dijk 68, 1601 GK Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN029

Situering en geschiedenis
In 1542 kreeg de stad Enkhuizen aan de zuidzijde, 
bin nendijks, een haven die in open verbinding 
stond met de Zuiderzee, de huidige Oude Haven.  
De noordelijke kade aan de stadszijde moest tevens 
als zeewering dienen. De opgehoogde kade kreeg 
daar door het karakter van een dijk. Nog altijd ligt 
het wegdek daardoor aanzienlijk hoger dan de 
omgeving.

Na de geleidelijke krimp van de stad ontstonden 
er ook aan de bebouwing aan de Dijk aanzienlijke 
leeg tes. In 1832 ten tijde van de eerste kadastrale 

kaart, stond er op de plek van het huidige Dijk 68 
een ondiep, langgerekt bouwsel dat in het kadaster 
niet nader stond omschreven. Het hoorde bij een 
pak huisje en een tuinhuis aan de Sint-Janstraat met 
daar achter een boomgaard die zich tot aan de Dijk 
uitstrekte (afb. 1). Het perceel was eigendom was 
van de 79-jarige rentenierster Aagje Loots.

De latere eigenaar, smid Cornelis Buytenhoff, 
liet het tuinhuis aan de Sint-Janstraat in 1887 slo-
pen, maar deed met de vrijgekomen plek aan de 
Sint-Janstraat verder niets. De volgende eigenaar, de 
viskoper Koert Ruiter, bouwde er in 1893 het hui di-
ge pand Sint-Janstraat 13 met een ruime winkel in 
de stijl van de neorenaissance. Na splitsing van het 
per ceel verkocht hij het gedeelte aan de Dijk in 1900 
aan Antje Rinkema (1850-1910), de weduwe van 

Afb. 1. De kadastrale minuut uit 1832 met het perceel 
298, sectie F, tussen de Dijk (beneden) en de Sint-
Janstraat (boven). Het latere Dijk 68 is aangegeven 
met de rode pijl. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort.

ò

Afb. 2. Hetzelfde gebied op de kadastrale hulpkaart sectie 
F, nummer 257, opgemaakt september 1900. Dijk 68 is 
aangegeven met een rode pijl. Kadaster Archief Viewer.

ò
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Afb. 4. Het inpandige portiek. Foto Klaas Koeman.

Afb. 3. De voorgevel. Foto Klaas Koeman.
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‘voor een moderne haarstijl’. In 1981 nam Pieter de 
Jon gert het huis en de zaak over. In 1988 vestigde 
houd  stervereniging (een organisatie die meerdere 
bedrijven in bezit). Walgemoed hier een kantoor, 
waar toe het interieur van de kapperszaak werd ver-
wij derd.3

3 Kadaster Archief Viewer, Enkhuizen, leggerartikelen 546, 
Aagje Loots, rentenierster; F298 345, Evert van Heerden, 
koekebakker, scheiding 1849; 1910, Hiltje Loots, weduwe 
Evert van Heerden; 2188, Cornelis Buytenhoff, smid, F298, 
huis en boomgaard, van 1910, gaat over in F1960, huis en 
boomgaard, dienstjaar (dj) 1894, scheiding, dj 1894; F1960: 
hulpkaart 202, opgemaakt augustus 1887; 4294, Cornelis Bui-
ten hoff, timmerman, F1960, dj 1894 verkoop; 3761, Koert 
Rui ter, vischkooper, F1960, huis en boomgaard, dj 1894, 
sloop en stichting, dj 1895 stichting; gaat over in F2173, huis, 
dj 1901, verkoop; F2173: hulpkaart 234, opgemaakt augustus 
1894; 4442, Antje Rinkema, wed. Cornelis Wijnands, F2173, 
huis, dj 1901 vereniging, herbouw, dj 1902 herbouw, gaat 
over in F2310, huis, dj 1911, scheiding; F2310: hulpkaart 257, 
opgemaakt september 1900; 4794, Gereformeerde Kerk Enk-
hui zen, F2310, huis, erf, dj 1912 veranderd bestemming, pas-
torie en erf, dj 1942 belastbaarstelling, huis en erf, dj 1948 on-
be lastbaarstelling, pastorie, erf, dj 1963 afsplitsing en verkoop 
drie hoekige punt aan westzijde perceel, gaat over in F3076, 
dj 1969 verkoop; F3076: hulpkaart 439, opgemaakt dienstjaar 
1963; 9075, Gosse van der Veen, vishandelaar, F3076, huis, 
erf, dj 1978, scheiding, naar 11363; 11363, Nelly Vis, kapster, 
dj 1982, verkoop; 12482, Pieter Jongert, kapper, 1989 verkoop; 
14333, houdstervereniging Walgemoed.

Afb. 5. De achtergevel en de linker zijgevel in 1940. Westfries Archief, Hoorn.

Ne derlands Hervormde hoofdonderwijzer Cornelis 
Wij nands (1842-1895), die het bestaande bouwsel 
liet afbreken en het huidige huis in neorenaissance 
liet verrijzen (afb. 2).

Na de dood van Antje kreeg het huis een nieuwe 
bestemming als pastorie van de Gereformeerde 
Kerk. Op 3 mei 1940 kreeg de gereformeerde kerk 
toestemming voor een verbouwing, waarbij er be-
ne den een watercloset kwam, langs de ach ter gevel 
een brandtrap werd geplaatst en op de zol der ver-
dieping wan den van drijfsteen (lichte bouwblokken 
van poreus materiaal) werden geplaatst voor extra 
slaap kamers.1 De Gereformeerde kerk ver kocht het 
huis in 1967. Daarna kreeg het huis en nieu we be-
stem ming als kapsalon. De kamer-en-suite on der-
ging een verbouwing tot een kapsalon met acht kap-
stoe  len, acht droogkappen, vier wastafels.2 In 1978 
zette Nelly Vis de kapsalon voort als kapsalon Nelly 

1 Westfries Archief (WFA), Hoorn, toegangsnr. 1325-BD, Ge-
meente Enkhuizen, bouwvergunningen, 1905-1979, in ven ta ris-
nr. 3878, veranderen Pastorie, 3 mei 1940.
2 WFA, toegangsnr. 1853-BD Gemeente Enkhuizen, bouw ver-
gunningen, inventarisnr. 1397, veranderen van de woning an-
nex kapsalon tot kantoor, 8 augustus 1989. Deze portefeuille 
be vat ook een tekening uit 1967 voor de inrichting van een 
kap salon.
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Afb. 6. Voorgevel en rechter zijgevel in maart 1968. 
Foto G.J. Dukker. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort. 

Afb. 7. De raampartij van de serre, die enigszins is 
gewijzigd. Foto Klaas Koeman.

Afb. 8. Het plattegrond in 1940. Westfries Archief, Hoorn.
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Beschrijving
Het huis staat aan de dijk, op een souterrain, met 
de begane grond op het maaiveld van de dijk. Daar-
bo ven staan twee verdiepingen met een plat dak. 
Door dat de tweede verdieping aan de voorzijde een 
dakvlak met pannen vertoont, wekt deze de in druk 
van een zolder. De voorgevel telt een brede, een 
weinig risalerende as met de ingang en rechts daar-
van twee gelijke vensterassen. De voorgevel is rijk 
geornamenteerd in de stijl van de Hollandse re nais-
sance (afb. 3, 6). Het huis staat op een stenen plint en 
is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband af-
ge wisseld met horizontale, stenen banden ter hoogte 
van de onderdorpels, tussendorpels en bovendorpels 
van de hoge vensters. Deze zijn op de uiteinden 
versierd met een diamantkop. De ingang kreeg een 
bijzonder ac cent door een stenen poortje met een 
bovenlicht uit gevoerd als een iets smallere aedicula 
met fron ton. Dergelijke poortjes kwamen voor in de 
zeventiende eeuw. Een voorbeeld daarvan bieden de 
zijingangen in de Amstelhof in Amsterdam uit 1680. 
Inpandig bevindt zich achter het portaal van Dijk 68 

een be tegeld portiek met daarin de rijk uitgevoerde 
voor deur (afb. 4). De vensters op de begane grond 
be schikken over een vensterbank op consoles. Boven 
de vensters bevindt zich een hanenkam met in het 
midden een sluitsteen en aan weerszijden kleinere 
sier stenen. De drie vensters op de verdieping ver-
tonen segmentvormige ontlastingsbogen met vijf 
sier blokjes en een ruitvormig patroon in de verdiepte 
boog velden. De gevel vertoont een rijke en kleurige 
be kroning bestaande uit een geprofileerde lijst met 
don kergroene stenen, een fries met siermetselwerk 
in geel en groen en daarboven een ver uitstekende 
lijst op gesneden blokken, die omhoekt ter plaatse 
van de risalerende linkerdeel van de gevel. De blok-
ken aan weerszijden van de linkeras en die op de lin-
kerhoek van het pand staan overhoeks. Aan weers-
zijde van het met pannen gedekte dakvlak aan de 
voorzijde bevinden zich enkele treden die een trap-
gevel suggereren.

Het huis staat vrij, maar de zijgevels zijn een-
vou dig gehouden en bevatten geen of nauwelijks 
vensters (afb. 5, 6). Er werd bij de bouw kennelijk 

Afb. 9. Het portaal. Foto Klaas Koeman. Afb. 10. De trappen gelijkvloers. Foto Klaas Koeman.



6

Afb. 11. De trap naar boven gelijkvloers. Foto Klaas 
Koeman.

Afb. 12. De trap op de overloop op de eerste verdieping. 
Foto Klaas Koeman.

Afb. 13. De trap op de tweede verdieping. Foto Klaas 
Koeman.



7

re kening gehouden met eventuele buurpanden. De 
ho rizontale banden lopen door over de zijgevels.

Achter steekt rechts een keukenuitbouw uit met 
een verdieping (afb. 5). De deur daarboven op de 
twee de verdieping die toegang verleent tot het platte 
dak van deze uitbouw, betreft een verbouwing uit 
1940. Links van de keuken bevindt zich op de begane 
grond een uitbouw met een serre. Op de tekening uit 
1940 bevat deze raampartij in de bovenlichten glas-
in-lood, maar dit is ondertussen verdwenen. Het 
grote middenraam maakte plaats voor twee open-
slaande deuren (afb. 7).

De oorspronkelijke indeling van het pand, 
die in grote lijnen behouden bleef, staat nog weer-
gegeven op de plattegrond uit 1940 (afb. 8). Achter 
de voordeur in de open portiek bevindt zich een 
portaal met een glazen wand (afb. 9). In de gang 

die naar de keuken achter voert, bevinden zich een 
rijke trap in eclectische stijl naar boven en een naar 
beneden, die compleet bewaard bleven (afb. 10-13). 
Achter de keuken voert een buiten trap naar een 
bordes, dat doorloopt tot achter de serre. Achter de 
twee vensterassen rechts bevonden zich een voor- en 
een achterkamer en suite met daarachter een serre. 
Deze kamer is heden één grote ruimte met daarin 
een glazen doorzicht naar het souterrain beneden.

Conclusie
De notabelenwoning uit het jaar 1900, gebouwd 
voor de weduwe van een hoofdonderwijzer, vertoont 
de in Enkhuizen destijds geliefde neorenaissance. 
Het opvallende gebouw, dat beeldbepalend is voor 
de Dijk, vertoont binnen nog een portaal en een 
trappenhuis uit de tijd.
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