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Afb. 1. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832.
De rode pijl wijst op het huidige Breedstraat 74.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2. Breedstraat 74 op de stadsplattegrond van Enkhuizen van
Egmond-Meijer uit 1902.
Archief Oud Enkhuizen.

Identificatie
Breedstraat 74, 1601 KE Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN010: notabelenwoning circa 1880
Situering
Breedstraat 74 staat op een breed perceel, dat in 1832 nog doorliep tot op Zuider Havendijk. Destijds was, op
drie kleine binnenplaatsen na, bebouwd (afb. 1). In die jaren was dit huis met erf in bezit van de timmerman
P. Karsten. Die had op zijn erf vermoedelijk een uitgestrekte timmerloods staan.
Later in de negentiende eeuw verdwenen deze loodsen weer. Het erf raakte gesplitst in twee percelen,
één aan de Zuider Havendijk en één aan de Breedstraat. Aan de Breedstraat verrees aan het einde van de negentiende eeuw (het staat nog niet weergegeven op de stadsplattegrond van 1885) een omvangrijk huis met
een smalle gang langs de noordelijke zijgevel (afb. 2).
Afb. 3. De plattegronden van Breedstraat 74 met de voorgevel beneden. Particulier bezit.
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Afb. 4. De voorgevel in de jaren zeventig, gefotografeerd
door G.J. Dukker. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Afb. 6. De dakkapel boven de voorgevel. Foto auteurs.
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Afb. 5. De voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 7. De achtergevel. Foto auteurs.

Afb. 8 (boven). Detail achtergevel. Foto auteurs
Afb. 9 (rechts). De zijgevel. Foto auteurs.

Beschrijving
Voorgevel
Aan het einde van de negentiende eeuw verrees aan de Breedstraat het huidige herenhuis. Het blokvormige
pand bestaat uit een begane grond en een verdieping van gelijke hoogte, en een afgeplat schilddak. Voor de
gevel bevindt zich een stoep met ijzeren stoeppalen (afb. 4, 5).
De voorgevel telt vier assen. De voordeur bevindt zich achter een inpandige entree in de derde as van
links. De gevel bestaat uit metselwerk in kruisverband. Tussen de twee bouwlagen loopt een witte cordonlijst.
De onderdorpels onder de vensters beneden en boven lopen aan weerszijden door in de vorm van een horizontale rollaag. Een zelfde rollaag bevindt zich beneden ter hoogte van de tussendorpel van de T-vormige
kozijnen. Boven loopt er een horizontale rollaag ter hoogte van de bovendorpel. Zowel gelijkvloers als op de
verdieping zijn de vensters aan de bovenzijde afgezet met een segmentboog. Rond de ontlastingsbogen beneden bevinden zich de meeste ornamenten. In het midden van de boogjes dient een wit blok als sluitsteen.
Aan weerszijden van de segmentbogen zitten gekoppelde aanzetstukken op kraagsteentjes, met daartussen
een driepas. Over deze aanzetstukken en de segmentbogen loopt een iets uit de muur stekende lijst. De verdieping heeft de meest ornamenten in de borstwering daar direct boven, met trigliefen aan weerszijden onder de kozijnen. De segmentbogen op de verdieping zijn versierd met elk drie blokken met een diamantkop.
Een stevige houten kroonlijst vertoont verticale elementen aan weerszijden van de vensterassen en twee
horizontale accenten in het fries. Boven de verticale elementen zit ter versiering steeds een cirkel.
De houten dakkapel staat op de middenas van de gevel (afb. 6). Aan de voorzijde vertoont deze twee
rondboogvensters. In de bogen zit een blokje met diamantkop. De wangen aan weerszijden vertonen gestileerd snijwerk. De kroonlijst valt op door een blokmotief afgewisseld met zeer kleine ronde openingen.
De ornamenten in de voorgevel gaan voor het merendeel terug op de Hollandse renaissance, maar door
de vrijheid waarmee deze toepassing vonden, kan de gevel toch getypeerd worden als eclectisch.
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Afb. 10. De scheidingswand
tussen de voor - en achterkamer vanuit de achter
kamer. Foto auteurs.

Afb. 11. De scheidingswand vanuit de voorkamer.
Foto auteurs.
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Afb. 12. De schouw in de voorkamer.
Foto auteurs.

Afb. 13. De schouw in de
voorkamer. Foto auteurs.

Afb. 14. De schouw in de
achterkamer. Foto auteurs.

Achtergevel en zijgevel
De zijgevel langs de gang aan de noordzijde en de achtergevel vertonen nauwelijks enige decoraties. De achterdeur met bovenlicht zit recht tegenover de voordeur met daartussen een gang (afb. 7). Boven de achterdeur zit een strekse boog. De oorspronkelijke kozijnen zijn aan deze zijde allemaal vervangen. Boven hangt
voor het onderste gedeelte van de vensters een decoratieve, ijzeren gril (afb. 8). Het is onduidelijk of deze bij
het oorspronkelijke huis hebben behoord. Achter de woonkamer rechts verrees later een serre.
In het verleden is het huis op een betonnen stabilisatievlak gezet wegens funderingsproblemen. De vroegere verzakkingen leiden tot een flinke vervorming en een breuk in het muurwerk nabij het trappenhuis. Dit
trappenhuis is herkenbaar is aan het ronde venster (afb. 9).
Interieur
In de zuidelijke helft van het huis bevindt zich beneden een kamer en suite (afb. 3). Tussen de kamers bevinden zich nog de originele deuren met aan weerszijden daarvan vaste kasten. De deuren tussen de voor- en
achterkamer zijn afgewerkt met snijwerk dat overeenkomt met dat op de wangen van de dakkapel (afb. 10).
Die kasten aan de kant van de voorkamer later onzichtbaar weggewerkt achter later aangebrachte gipsplaten
(afb. 11). In de voor- en achterkamer staat tegen de zuidgevel nog een schouw uit de bouwtijd. Die in de
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Afb. 15. Het plafond in de
voorkamer.
Foto auteurs.

Afb. 16. Het trappenhuis vanaf de verdieping.
Foto auteurs.

Afb. 17. Slaapkamer aan de
voorzijde met de kastenwand rechts. Foto auteurs.
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Afb. 18. De zolder gezien naar
de straat. Foto auteurs.

Afb. 19. De zolder met links de dakkapel.
Foto auteurs.

voorkamer is van rode, gemarmerde natuursteen (afb. 12, 13), die in de achterkamer van zwarte natuursteen
(afb. 14). Beide kamers hebben ook nog hun laatnegentiende-eeuwse gipsplafond (afb. 15). De twee schouwen corresponderen met twee schoorstenen op de zuidelijke zijmuur van het huis (afb. 4, 7).
Het trappenhuis bewaart de oorspronkelijke trappen met balustrade (afb. 16). In het schalmgat tussen
de vluchten naar en van de tussenniveau’s, zijn later zware houten palen aangebracht. Dit om extra steun te
bieden na de zettingen die hier plaatsvonden. De kamers op de verdieping hebben aan de kant van de zijgevel
een ondiepe kastenwand (afb. 17). Dit met uitzondering van de vroegere achterkamer aan de noordzijde, die
recentelijk is verbouwd tot badkamer.
De kap bestaat uit drie grenen spanten tussen de zijgevels. Het voor- en achterschild van het dak steunen
elk op twee kreupele spanten (afb. 18, 19). Aan de noordwestelijke hoek van de zolder was oorspronkelijk een
meidenkamer getimmerd. Deze onderging een transformatie tot extra badkamer met gebruik van de oude
planken (afb. 20).
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Afb. 20. Links de vertimmerde restanten van de
meidenkamer. Foto auteurs.
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Conclusie
Een huis uit de late negentiende eeuw is uitgevoerd in een eclectische stijl en behoort tot de omvangrijkste
en rijkst uitgevoerde uit deze periode aan de Breedstraat. De bakstenen voorgevel bevat witte ornamenten
en wit houtwerk met snijwerk uit de bouwtijd. Het snijwerk in de kamer en suite beneden vertoont verwante
motieven boven en op de deuren. Verder stammen ook de twee schouwen en de plafonds nog uit de bouwtijd. Het trappenhuis en de kastenwanden op de slaapkamers op de verdieping maken eveneens nog deel uit
van de oorspronkelijke interieurafwerking. De meidenkamer op de verder nog originele zolder onderging
een transformatie tot extra badkamer. Op de stoep staat een hekwerk met ijzeren stoeppalen.
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