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Afb. 1. De minuutkaart
van Enkhuizen uit 1832.
De rode pijl geeft de locatie aan van het huidige
Breedstraat 87.
Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2. De stadsplattegrond
van Egmond-Meijer uit
1902. De rode pijl geeft
het huidige Breedstraat
87 aan. Archief Oud
Enkhuizen.

Identificatie
Breedstraat 87, 1601KB
Rijksmonument 14989
Beschrijving: Dwarshuis hoek Hennegat onder zadeldak tussen topgevels XVIII-XIX.
Situering en typering
Aan de Breedstraat, dat oorspronkelijk een onderdeel vormde van de Westfriese Omringdijk, staan op de
kadastrale minuutkaart van 1832 behalve diepe huizen ook al enige brede huizen aangegeven, waaronder het
huidige Breedstraat 87 op de hoek met het Hennegat (afb. 1). In 1832 was het huis in bezit van de weduwe
Th. Bakker, die van beroep bakkerin was.1 Achter beschikte het over een diep erf met tegen de zuidelijke helft
van de achtergevel aan uitbouw.
Op de stadsplattegrond van 1902 was het pand in twee helften gesplitst (afb. 2), een situatie die bleef
bestaan tot 1978 (afb. 3, 4, 5).2 De bewoner van het zuidelijke gedeelte maakte gebruik van de voordeur in de
middenas van het pand, de bewoner van de noordelijke helft maakte gebruik van de achterdeur. Beide bewoners hadden een kleine keuken in de aanbouw aan de achterzijde achter de zuidelijke woning. Het was de
bedoeling de zuidelijke woning te verbouwen tot toonzaal.3
1 Minuutkaart sectie F, 585.
2 Westfries Archief, Hoorn, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 4969. Enkhuizen, Breedstraat 87;
Veranderen woning, 22-8-1978.
3 Bouwtekening in bezit van huiseigenaat.
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Afb. 3. Bouwtekening uit naoorlogse periode, behorend
bij het huis. Breedstraat aan
de bovenzijde.

Afb. 4. Bestaande toestand
in 1978. Breedstraat aan
de onderzijde. Westfries
Archief, Hoorn.

Afb. 5. Bouwplan uit 1978.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 6. Opmetingstekening
uit 1944. Archief
Oud Enkhuizen.

Afb. 7. Het pand in de
jaren zeventig. Rijksdienst
Cultureel Erfgoed.

Het brede huis bestaat uit een bouwlaag en een kap met de nog evenwijdig aan de straat. Aan weerszijden eindigt de kap met een geveltop. De topgevel aan de zijde van het buurpand is geen gemene gevel, maar
tussen het eveneens brede buurpand met geveltoppen aan weerszijden bevindt zich een osendrup (afb. 6, 8,
12). In Enkhuizen dienden deze smalle stroken voor de afvoer van hemelwater dat van de daken van diepe
huizen stroomde. Bij dit huis en het5 buurpand stroont het water niet opzij van het dak, maar voor en achter.
De aanwezigheid van de osendrup zou kunnen wijzen op een vroegere situatie met aan weerzijden van de
osendrup een diep huis met het zadeldak dwars op de straat. Het huis staat aan een opgemetselde stoep langs
de Breedstraat (afb. 7, 8, 9).
Beschrijving
Exterieur
De voorgevel van het pand aan de Breedstraat telt vijf assen met in de middelste de ingang, bestaande uit een
deur met een bovenlicht. De penant rechts van de deur is veel breder dan die links, waardoor de indeling van
de gevel geen strakke regelmaat vertoont. De schuifkozijnen hebben wel allemaal hetzelfde formaat en vertonen een negentiende-eeuwse roedenverdeling. De eensteens voorgevel bestaat uit rode baksteen in kruisverband. In het bovenlicht van de deuropening bevinden zich gebogen roeden die eveneens uit het einde van de
3

Afb. 8. Voorgevel aan de
Breedstraat. Foto auteurs.

Afb. 9. Voor- en zijgevel.
Foto auteurs.

Afb. 10. Geveltop aan het
Hennegat. Foto auteurs.
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Afb. 11. Geveltop aan het
Hennegat, gezien vanaf de
Breedstraat. Foto auteurs.

Afb. 12. De zuidelijke
geveltop en die van het
buurpand (rechts). Foto
Laura Kuin-Stam.

negentiende of het begin van de twintigste eeuw kunnen dateren. De plint tussen de stoep en de vensters is
geteerd. De dakkapel boven de ingang vertoont op de tekening uit 1943 en een latere foto van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg nog een driehoekige top van verticale deeltjes. Later zijn de deeltjes vervangen
door een plaat. De voorgevel is met een blokvertanding met het metselwerk van de zijgevel verbonden.
Tot aan de basis van de geveltop bestaat de zijgevel uit eensteens metselwerk van gele baksteen in kruisverband (afb. 9, 10, 11). De geveltop is halfsteens en vertoont een halfsteens verband met uitsluitend strekken. De driehoekige geveltop aan de kant van het buurpand lijkt steens te zijn (afb. 12). Mogelijk was dat
vanwege de aanwezigheid van de schoorsteen aan deze zijde. De tuitgevel aan het Hennegat beschikt over
5

Afb. 13. De achtergevel met
schoorsteen. Foto auteurs.

Afb. 14. De kamer grenzend aan het Hennegat. De
bruine onderslagbalk is een
latere toevoeging.
Foto auteurs.

Afb. 15. De raveelbalk
voor de schoorsteen in het
tweede balkvak vanaf het
noorden. Foto auteurs.
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Afb. 16. De jukken van
de kap, deels aan het ook
onttrokken door gipsplaten,
gezien naar het Hennegat.
Foto Laura Kuin-Stam.

een gemetselde tussentrap, zoals deze in Enkhuizen gedurende lange tijd zijn opgetrokken (afb. 11). Onder
de tussentrap zitten aan weerszijden drie beitels en tussen de tussentrap en de tuit nog eens drie, maar veel
kleinere. De schouder en de tussentrap hebben een bekroning van drie metsellagen, waarvan de onderste
twee stapsgewijs uitkragen en de bovenste weer terugspringt. Aan de schouder links ontbreken enkele bakstenen. De tuit draagt een bekroning van twee metsellagen. Aan de kant van de straat staat op een oudere
foto, vermoedelijk uit de jaren zeventig, een luik weergegeven, dat later plaatsmaakte voor een klein venster
(afb. 7).4 Aan de andere kant en in de geveltop zit een ruim schuifvenster. Vier ankers vormen een verbinding
tussen het muurwerk en de strijkbalk van de zoldervloer. Het juk van de kap is ongeveer halverwege de geveltop verbonden met drie ankers en de nokbalk, helemaal bovenin, met één anker.
Van de eveneens uit gele baksteen opgetrokken eensteens achtergevel in kruisverband staat alleen het
noordelijke deel vrij (afb. 13). Tussen de twee vensters hier bevindt zich tegen de penant een betrekkelijk
nieuw opgetrokken schoorsteen, maar aan roetsporen tegen de gevel valt af te leiden dat hier al veel eerder
een schoorsteen gestaan moet hebben. De achteringang bevindt zich in de betrekkelijk recent opnieuw opgetrokken aanbouw met de keuken.
Aan de buitenzijde wijst alles er op dat hier nog het huis staat dat ook op de minuutkaart van 1832 staat
weergegeven. Uit het ontbreken van klezoren in het muurwerk valt af te leiden, dat het huis vermoedelijk in
de achttiende eeuw zijn huidige vorm kreeg.
Balkenlaag en kap
Tegen de kopgevel aan de kant van het Hennegat bevindt zich een strijkbalk en daarop volgen nog eens acht
trekbalken, allemaal met een hoekprofiel in de vorm van een kraal. De eerste vier balkvakken gezien vanaf
de kant van het Hennegat zijn aanzienlijk veel dieper dan de daarop volgende (afb. 4). Tussen de tweede
en derde balk bevindt zich een raveelbalk voor de schoorsteen tegen de achtergevel (afb. 15). Hoog in de
achtergevel bevinden zich nog de ankers van de trekbalken (afb. 13). In de vermoedelijk jongere voorgevel
ontbreken deze.
De kapconstructie valt slechts deels waar te nemen door de vele gipsplaten die hier zijn toegepast (afb.
16, 17). Van de meeste jukken is slechts de grenen dekbalk en de daaraan met halfhoutse verbindingen met
een zwaluwstaart verbonden en vastgenagelde korbelen.
Interieur
De bouwtekening van vermoedelijk kort na de Tweede Wereldoorlog geeft de indeling van het pand weer, in
4 Foto voorgevel Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bbjectnummer 64.663, fotograaf G.J. Dukker, adlib priref 20070654, systeemkaart: 6996.
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Afb. 17. De jukken van de
kapconstructie. Het korbeel
is halfhouts met zwaluwstaart aan de dekbalk
bevestigd. Foto auteurs.

Afb. 18. De nog r esterende
kastenwand in de
woonkamer. Foto auteurs.

Afb. 18. Een na achterste gebint in de keuken, gezien naar
voren.
Foto auteurs.
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de tijd dat het nog twee woningen bevatte. Het huis aan de kant van het Hennegat had een voorkamer en een
achterkamer (afb. 3). De voorkamer had aan de kant van de zijgevel een kastenwand. De achterkamer had
een kastenwand aan de kant van de gang met een deur. Deze kastenwand, die nog uit de bouwtijd van het
huis zou kunnen dateren, bleef tot op heden bewaard (afb. 18). Op de bouwtekening uit 1978 staat aangegeven dat deze kastenwand gerestaureerd moest worden (afb. 5).
Het huis aan de zuidkant bezat slechts een kamer, met een kast naast de schoorsteen en een kastenwand
tussen het huis en de keukenaanbouw met daarin een doorgang (alkoof) en ook een bedstee (afb. 3). Een
deel van deze kastenwand bood vermoedelijk in de jaren vijftig plaats aan een water closet. In de periode na
de oorlog bestonden er plannen om van dit huis een toonzaal te maken (afb. 3). Op de tekening van de bestaande toestand uit 1978 staat er in de hal nog een schuine wand, die diende om het pand te splitsen in twee
woningen (afb. 5). Na de verbouwing in dat jaar verdween deze.
Pannendak
In de naoorlogse periode zijn over de sparren van het dak asbestplaten gelegd. De geveltoppen steken genoeg
boven de pannen uit voor nieuw platen met isolatie (11, 12), maar vanwege de goten kunnen de pannen niet
hoger komen te liggen.
Conclusie
Het muurwerk en de houtconstructie van het huis lijkt grotendeels uit de achttiende eeuw te dateren. De balkenlaag bestaat uit trekbalken met een hoekprofiel. Op de zolder staan grenen jukken met korbelen. Aan de
achterzijde van de kamer aan de kant van het Hennegat bewaart nog een oude kastenwand.
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