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Identificatie
Breedstraat 63
1601 KB Enkhuizen

Kadastraal: Enkhuizen F1216
Rijksmonument 14987 (Eenvoudig woonhuis met nok evenwijdig aan de straat. Laatste kwart 18de eeuw - 
eerste helft 19e eeuw).

Typering en situering
Het huis Breedstraat 63 bestaat uit een bouwlaag en een kap met de nok evenwijdig aan de straat. Aan de 
Breedstraat staan, zoals op de zeventiende en achttiende-eeuwse kaarten in reliëf ook te zien is, van oudsher 
zowel gevels met de nok dwars op de straat als evenwijdig aan de straat, zoals ook heden nog het geval is. Aan 
de achterzijde beschikt het pand over een aanluifing. Op de minuutkaart uit 1823-1832 vormt het huisje een 
kadastraal geheel met nummer 61 (afb. 1).

Afb. 1. De minuutkaart uit 1823. Breedstraat 63 staat aangegeven met een rode pijl.

ð

In 1978 werd het huisje als praktijkruimte bij het buurpand nummer 65 gevoegd en onderging het pand 
een ingrijpende verbouwing.1 De tekeningen van bestaande situatie en die van eerdere plannen, zoals die 
bekend zijn van de aanvragen voor de bouwvergunning, geven een beeld van de vroegere situatie. Op 18 au-

1 Westfries Archief, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 1325_BD 5757. Veranderen woning in praktijkruimte 
annex woning, 12-9-1978. Plannen van architectenburo Cor Roosendaal.
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Afb. 2. De plattegrond van de bestaande situatie in de bouwaanvraag van 1965.

Afb. 3. Dwarsdoorsnede en zijaanzicht in 1965,. Deze situatie bleef bestaan tot in 1978.

gustus 1961 vroeg de toenmalige eigenaar van het pand vergunning aan voor het aanleggen van een douche 
en het plaatsen van een watercloset met waterspoeling onder de trap naar de verdieping, helemaal links in de 
hal van het huis.2 De geneugten van het ´clozet met waterspoeling´ begonnen in deze periode geleidelijk aan 
gemeengoed te worden. Dezelfde indeling bestond ook nog in 1965, toen een vergunning werd aangevraagd 
voor het verhogen van het voorhuis en de aanluifing met een verdieping, zodat de gevel dezelfde hoogte zou 
hebben gekregen als die van nummer 61. Deze plannen kwamen echter niet tot uitvoering.3

2 Westfries Archief, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 1325_BD 5755. Veranderen pand. 18 augustus 1961. 
Bouwen ‘privaat met clozetcombinatie’ (‘clozet met waterspoeling’). 

3 Westfries Archief, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 1325_BD 5756. Veranderen woning, 9-2-1965. Er 
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Afb. 4 De voorgevel van nummer 63.
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Tot de verbouwing in 1978 zit achter de voordeur (links) de hal met de trap naar zolder (afb. 2). Achter de 
twee ramen rechts bevond zich een nagenoeg vierkante kamer. met aan weerszijden van de bedstee achterin 
een kast. In een aanvraag voor een bouwvergunning uit 1965 staat de middelste ruimte achterin ook expliciet 
als bedstee aangegeven. Tegenover de vensters stond dus een houten bedsteewand. In de aanluifing bevond 
zich achter de hal de keuken en achter de woonkamer nog een kamer. Op de zolder van het voorhuis zaten 
twee kleine slaapkamertjes. De zolder boven de aanluifing kon door de geringe hoogte slechts als vliering 
dienen (afb. 3). Die verdween in 1978 en daarvoor in de plaats kwam een open dak, waarbij de oorspron-
kelijke balklaag onder de vliering geheel verdween.De huidige achtergevel van de aanluifing stamt uit 1978. 
Kennelijk is de achterbouw in dat jaar geheel vernieuwd.

De voorgevel
De eenvoudige gevel vertoont een deur met houten poortje links en twee vensters in de vorm van staande 
rechthoeken rechts (afb. 4). Tot aan de bovenzijde van de deur en de vensters is de eensteens dikke voorgevel 
gemetseld in kruisverband. Daarboven zet de gevel zich voort als borstwering van de zolder. Hier vertoont 
het metselwerk vrijwel uitsluitend strekken, wat er op duidt dat het metselwerk hier halfsteens is. De voorge-
vel vertoont op een strook helemaal rechts (aan de kant van nummer 65) na, nog de oorspronkelijke, dunne 
voeg. Rechts is de voeg later vervangen door een veel te dikke knipvoeg. In de voorgevel zitten helemaal links 
en helemaal rechts klezoren (kwart bakstenen) om tot een rechtstand te komen (afb. 5). Aan weerszijden 
van de twee vensters zitten drieklezoren (driekwart bakstenen). Klezoren vonden doorgaans toepassing voor 
1700, drieklezoren erna. De baksteen is nog niet zo hard gebakken als later in de achttiende eeuw gebeurde.   
Het gebruik van klezoren als van drieklezoren en de nog tamelijk zacht gebakken steen duiden op een bouw 

komt tussen het voorhuis en de aanluifing aan de achterzijde een stuk betonnen vloer op de verdieping met natte cellen. 
Plannen van Gebroeders De Graaf Bouwbedrijf.

Afb. 5 (links).. De linker hoek van de voorgevel. Beneden, waar de muur eensteens is, zit vlak voor de hoek steeds een 
klezoor (kwart baksteen). Boven de deur ontbreken deze: hier is de muur halfsteens.

Afb. 6 (rechts). De rechterhoek van de voorgevel sluit aan op een nieuw muurwerk uit 1978. Ook hier klezoren..
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Afb. 7. De balkenlaag boven de begane grond.

van de voorgevel aan het einde van de zeventiende of het begin van de achttiende eeuw. De zijgevel die rechts 
op de voorgevel aansluit, stamt uit 1978 (afb. 5).
Het eenvoudige houten poortje om de voordeur en de grove roedeverdeling van de schuifvensters gaan terug 
op de negentiende eeuw. Boven de vensters zitten muurankers met eenvoudige, maar opmerkelijk grote, ver-
ticale schieters.
Boven een geprofileerde kroonlijst met daarin de dakgoot verwerkt, rijst ongeveer in het midden van de ge-
vel een kleine, met pannen gedekte dakkapel op. Deze vertoont een rijk geprofileerde vensteromlijsting met 
daarin twee openslaande raampjes. Daarboven bevindt zich een eveneens geprofileerd driehoekig fronton. 
De voorzijde van de dakkapel zou nog uit dezelfde tijd als de voorgevel kunnen dateren. De platte wangen 
van de dakkapel zijn vermoedelijk in de plaats gekomen van de oorspronkelijke. Aan weerszijden van de 
dakkapellen zitten eenvoudige klapramen.

De kap
Op de begane grond, die sinds 1978 diende als een eigentijdse praktijkruimte, zijn behalve de balklaag geen 
oorspronkelijke elementen meer waarneembaar (afb. 7). De huidige vloeren zijn van beton. Op de zolder 
bevindt zich nog wel een eiken kapconstructie. De eiken jukken bestaan elk uit twee jukbenen of krommers, 
een dekbalk en korbelen, aan elkaar beve4stigd met pen-en-gatverbindingen en houten toogmagels (afb. 8 en 
9). Krommers brengen door hun gebogen beloop minder spatkrachten over op de bovenzijde van de muur 
dan rechte balken. De krommers verdwenen door de toepassing van naaldhout, dat in het begin van de ze-
ventiende eeuw in zwang raakte. Naaldhout groeit, anders dan eikenhout, altijd recht. Er staan op de zolder 
vijf vrijstaande jukken en aan de kant van nummer 61 een strijkjuk (nrs. 8-11). Aan de kant van nummer 65 
is het strijkjuk, vermoedelijk bij het vervangen van het muurwerk in 1978, verdwenen. Aan de straatzijde 
zijn de korbelen nog voor een deel aanwezig, maar aan de achterzijde zijn deze verwijderd, vermoedelijk ter 
verhoging van de bewoonbaarheid. Sinds 1978 diende de zolder namelijk als een apart verhuurbaar apparte-
ment. Korbelen behoeden de kap voor zijwaarts schranken.
Een deel van de jukbenen zijn, zoals eerder opgemerkt, krommers, die in Enkhuizen toepassing vonden 
tot in het begin van de zeventiende eeuw. Voor een deel zijn ook rechte balken als jukbenen toegepast. De 



6

Afb. 8 Jukbenen aan de straatzijde van 
het huis. Links is een krommer. Het 
standbeen rechts lijkt te zijn vervangen. 
De korbelen zijn ook hier verdwenen, 
maar er zijn nog duidelijke sporen te 
zien van hun vroegere aanwezigheid. De 
onderzijde was bastgenageld en steunde 
op een lip, de bovenzijde ingepend in de 
dekbalk en bevestigd met houten tioog-
nagels.

jukken staan op een muurplaat die op de versnijding ligt, waar de muur (voor- en achtergevel) van steens 
overgaat in halfsteens. Bovenin het halfsteens muurwerk voorkomen blokkelen (afb. 9) met een zwaluwstaart 
het naar binnen afglijden van de jukbenen. Over de jukken ligt aan weerszijden een worm (afb. 10). Beide 
wormen ondersteunen de grotendeels nog aanwezige sporen. Over de sporen is later een verticaal getimmerd 
dakbeschot aangebracht, waarop de Hollandse pannen liggen. Op twee jukken is nog een telmerk te vinden, 
in beide gevallen aan de achterzijde van het huis. In het eerste juk aan de kant van nummer 95 zit het telmerk 
III (afb. 11) en in het derde juk een IIII.
In het begin van de zeventiende werd in Enkhuizen eikenhout al bijna niet meer in kappen toegepast. Nog 
het langst bleven de eiken krommers in gebruik. Deze kap is, voor zover onderdelen niet vervangen zijn, ge-
heel van eiken en met krommers, wat duidt op een bouwtijd in het begin van de zeventiende eeuw of eerder.

Conclusie
Van Breedstraat 63 bleef, ondanks een ingrijpende verbouwing in 1978, behalve de voorgevel uit vermoe-
delijk omstreeks 1700, ook een nog oudere, eiken kap bewaard, die wellicht nog stamt uit het begin van de 
zeventiende eeuw of eerder.
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Afb. 9. Jukbenen aan de voorzijde van het huis. De 
rechter is een krommer. In beide gevallen zijn de blok-
kelen zichtbaar.. De twee jukken hebben hier nog hun 
korbeel.

Afb. 10. De worm (beneden) die aan weerszijden over de dekbalk van de jukken loopt en die de sporen ondersteunt.

korbeel

blokkeel
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Afb. 11. Het juk met het telmerk III.. Helemaal rechts het dichtgestopte pengat van het korbeel en daarboven nog de 
houten toognagel waarmee het korbeel vast zat.

worm


