UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Bouwhistorische waarneming Breedstraat 164, Enkhuizen
Vermeer, G.; Koeman, K.
Publication date
2017
Document Version
Final published version

Link to publication
Citation for published version (APA):
Vermeer, G., & Koeman, K. (2017). Bouwhistorische waarneming Breedstraat 164,
Enkhuizen. Oud Enkhuizen.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:08 Jan 2023

Bouwhistorische waarneming
Breedstraat 164, Enkhuizen
Gerrit Vermeer, Klaas Koeman
Vereniging Oud Enkhuizen.
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Afb. 1. De minuutkaart uit
1832 van Enkhuizen, sectie
F. De rode pijl heeft het
huidige Breedstraat 164
aan. Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

ò
Afb. 2. De stadsplattegrond van Enkhuizen
door Egmond-Meijer uit
1902. De rode pijl wijst op
Breedstraat 164. Archief
Oud Enkhuizen.

Identificatie
Breedstraat 164, 1601 KG Enkhuizen
Rijksmonument: 15024
Beschrijving: ‘Eenvoudige laat 19e-eeuwse gevel, voor ouder pand.’
Situering
Het pand Breedstraat 164 staat aan het zuidelijke uiteinde van de Breedstraat, naast het pand op de hoek met
de Bocht. De Bocht en de Breedstraat maken deel uit van de vroegere zeewering van West-Friesland. Aan
de noordzijde grenst een smalle gang. Op de kadastrale minuutkaart uit 1832 was het gehele perceel, op ene
klein binnenplaatsje na, bebouwd (afb. 1). Op de stadsplattegrond van Egmond-Meijer uit 1902 staat er alleen een uitbouw langs de steeg (afb. 2). Heden staat hier een recentere uitbouw. Gelegen vlakbij de haven en
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Afb. 3a. De Blauwpoortbrug omstreeks 1915 met op de achtergrond twee klokgevels, Breedstraat 164 (links) en
Breedstraat 162 (rechts). Foto Dekema, archief Oud Enkhuizen.

Afb. 3b. Detail van 3a.
De linker klokgevel is
Breedstraat 164.
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Afb. 5. Het zuidelijke uiteinde van de Breedstraat met nummer 164. Opmetingstekening uit 1944.

het vertrekpunt van veerdiensten, hield Robbert Adriaan Dijkman, de eigenaar, hier een winkel.1 Een foto uit
1915 toont affiches en reclameborden voor tabakswaren.
Beschrijving
De gevels
Het smalle, twee-assige pand bestaat uit een hoge begane grond, een lage verdieping en een zolder met vliering. In de huidige situatie zijn zowel de voorgevel als de achtergevel afgeknot en vervangen door een driehoekig dakschild. Deze situatie bestond al in 1944, toen een opmetingstekening werd vervaardigd (afb. 4).
Op een foto uit omstreeks 1915 beschikte het pand nog over een bakstenen klokgevel, afgezet met een
rollaag en bekroond met een driehoekig fronton van hout (afb. 3a, 3b). Een ijzeren stang diende om de geveltop te verankeren aan de nokbalk van de kap. Dergelijke strak vormgegeven klokgevels kwamen in Holland
in zwang na ongeveer 1660. Vanwege de eenvoudige opzet staat deze bouwtrant in de literatuur bekend als de
‘strakke stijl’.
Het huidige metselwerk in de voorgevel stamt niet uit de negentiende eeuw, zoals staat vermeld in de
redengevende beschrijving, maar moet nog uit de late zeventiende eeuw dateren (afb. 5). Op de oude foto
staat namelijk nog hetzelfde metselwerk afgebeeld als op de foto uit omstreeks 1915. Met enige moeite vallen
op die foto aan het rechter uiteinde van de gevel klezoren te onderscheiden: om de andere metsellaag volgt
vanaf de hoek steeds een kop, een strek en dan een klezoor. Dit om vanuit het toegepaste staand verband tot
een rechtstand te komen. Boven de vensters en de negentiende-eeuwse ingang met bovenlicht zit steeds een
rollaag. Omstreeks 1915 zaten er op de verdieping nog schuifvensters met in totaal zes ruitjes. Heden zitten
hier twee openslaande ramen, zoals die ook al zijn weergegeven in de opmetingstekening uit 1944.
De afgeknotte achtergevel vertoont een bepleistering met een blokmotief, waardoor hier geen bouwsporen zijn waar te nemen (afb. 6). De gevel aan de gang vertoont eveneens een laag portland.
Houtskelet
Op de begane grond onttrekt de huidige interieurafwerking het oorspronkelijke houtskelet vrijwel geheel aan
het zicht. Alleen aan de achterzijde van het huis zijn tegen de zuidelijke zijgevel, in een kleine bergruimte,
is een gedeelte van de eiken balklaag te onderscheiden: tegen de achtergevel staat een eiken strijkgebint, gevolgd door een trekbalk en nog een gebint (afb. 7, 8). Het huis bestaat kennelijk uit een houtskelet met afwisselend gebinten en trekbalken, zoals tot het begin van de zeventiende eeuw in Enkhuizen gebruikelijk was.
De gebinten moeten hebben bestaan uit muurstijlen, een dekbalk en driehoekige korbelen en een sleutelstuk.
De twee waargenomen sleutelstukken vertonen aan de voorzijde een laatgotische peerkralen en opzij een gesneden roos. Dergelijke sleutelstukken komen in Enkhuizen voor tot aan het begin van de zeventiende eeuw,
1 Kadastrale minuut, sectie F417. De aanwijzende tabel vermeldt als eigenaar de winkelier Robbert Adriaan Dijkman.
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Afb. 5. De voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 6 (onder). De achtergevel. Foto auteurs.

4

Afb. 7. Strijkgebint met peerkraal aan de achterzijde.
Foto auteurs.

Afb. 8. Voorzijde sleutelstuk
van het tweede gebint van
achteren. Foto auteurs.

Afb. 9. De balkenlaag op de
verdieping aan de voorzijde
van het huis. De balk er
dwars op is van later datum.
Foto auteurs.
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Afb. 10. Balkenlaag op
de verdieping aan de
achterzijde van het huis. De
muurstijlen gaan verborgen
achter interieurafwerking.
Foto auteurs.

Afb. 11. Juk van de kapconstructie aan de voorzijde van het huis. Foto
auteurs.

Afb. 12. Jukken met verwijderde korbelen. Over de jukken ligt de wormbalk.
Foto auteurs.
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Afb. 13. De sparren op de
vliering. Foto auteurs.

maar kunnen ook ouder zijn. In de tijd dat deze gebinten toepassing vonden, zal het pand een trapgevel hebben gehad.
Op de verdieping vertonen de zichtbare grenen balken een kwartrond hoekprofiel, zoals dat in Holland
gebruikelijk was na ongeveer 1660 (afb. 9, 10). Het ligt voor de hand dat deze verdieping tot stand kwam tegelijk met de vroegere klokgevel aan de voorzijde.
Op de zolder staan grenen jukken met schuine stijlen en een dekbalk, waarvan de korbelen, die de constructie behoeden voor zijwaarts schranken, bij het bewoonbaar maken van de zolder voor het grootste deel
zijn vervangen door hoekijzers (afb. 11, 12). Aan de stijlen van deze jukken is nog wel de lip te zien, waarop
het korbeel steunde en de plaats van bevestiging aan de dekbalk. Wormbalken, die in de lengterichting op de
jukken liggen, ondersteunen de sparren (afb. 13). Hierop zijn in de jaren zestig of zeventig platen van asbest
aangebracht. Op het dak liggen rode golfpannen.
Conclusie
De oudste kern van het huis bestaat uit een reeks laatgotische gebinten met peerkralen, die uit het begin van
de zeventiende eeuw zijn of ouder stamt. De voorgevel, een klokgevel uit de late zeventiende eeuw, werd in
de eerste helft van de twintigste eeuw ontdaan van zijn geveltop. Het nog bestaande deel van de gevel is nog
een restant van deze klokgevel. Uit dezelfde tijd als de voorgevel dateert de balklaag op de eerste verdieping
en de kapconstructie.
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