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Afbeelding omslag: Breedstraat 66. Foto Laura Kuin-Stam.
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Afb. 1. Het huidige
Breedstraat 66 op de minuutkaart uit 1832, aangegeven door de rode pijl.
Noord-Hollands Archief,
Haarlem.

ò
ò
Afb. 2. Breedstraat 66 op
Google Earth. De rode pijl
geeft de ligging aan.

Identificatie
Breedstraat 66, 1601KE Enkhuizen
Rijksmonument 15007
Beschrijving: Breed herenhuis met omlijste deurpartij, XVIII. Stoep met scheidingshekken. Gang met stucwerk, XVIIIa. Hoge dwarskap, achter twee topgevels.
Situering
De Breedstraat neemt aan de uiteinden in breedte af en is nabij het Stadhuis op zijn wijdst. Het huidige
nummer 66 staat in dit brede gedeelte. Zo dicht bij het stadhuis zullen van oudsher aanzienlijken hebben
gewoond. In 1832 woonde op nummer 66 wethouder Dirk Ris (afb. 1). Aan de Breedstraat staan van oudsher tussen de smalle, diepe huizen, ook brede huizen met de kap evenwijdig aan de straat. Het brede huis
op nummer 66 ontstond echter door samenvoeging van twee diepe huizen. Tussen de twee panden bevindt
zich volgens de oude bouwtekeningen zelfs een osendrup (afb. 11, 12). Aan de achterzijde is die osendrup
ook nog zichtbaar (afb. 10). De twee panden kregen bij de samenvoeging de huidige, gezamenlijke gevel met
daarboven een kap evenwijdig aan de straat (afb. 3, 4). Daarachter zitten twee kappen dwars op de straat
(afb. 2). Aan de achterzijde staan twee topgevels van verschillende grootte (afb. 8, 9, 10). Het noordelijke
pand is iets dieper. In 1832 liep het perceel nog door tot aan de Zuiderhavendijk. De huizen daar hoorde bij
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Afb. 3 (links). Opmetings
tekening van Breedstraat
66 uit 1944. Rijksdienst
Cultureel Erfgoed.

Afb. 4 (midden). De v oorgevel.
Foto Laura Kuin-Stam.

Afb. 5 (onder). Detail van de voorgevel
beneden links. Foto auteur.
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Afb. 6. Ingangspoortje. Foto auteur.

het eigendom. Tussen de bebouwing beschikte wethouder Ris over drie binnenplaatsen.
In 1963 kreeg het pand een nieuwe bestemming als uitvaartcentrum, dat in 2013 dicht ging.
Bij verschillende verbouwingen raakte het ondertussen lege achtererf opnieuw bebouwd en verdween in
2007 veel van het interieur achter voorzetwanden en
hangplafonds. Hierdoor valt de vroegere structuur
van het huis van binnen nauwelijks meer te beleven.1
De twee oorspronkelijke panden aan de Breedstraat bestonden vermoedelijk in oorsprong uit een
voor-en een achterhuis. Over de voorhuizen kwam
bij de samenvoeging de heden met grijze dakpannen
belegde kap evenwijdig aan de straat. Het vroegere
achterhuis van het noordelijke pand heeft nog een
eigen kap met aan weerszijden een geveltop, belegd
met rode pannen. Bij het zuidelijke pand sluit de
voorkap aan op het met rode pannen belegde achterhuis, maar op de overgang bevindt zich nog altijd
een tussenmuur (afb. 2). Op een doorsnede valt te
zien, dat de vloer beneden en de vloer van de zolder in het voorhuis lager zaten dan in het achterhuis
(afb. 14). Bij verbouwingen na 1964 zijn deze hoogteverschillen deels ongedaan gemaakt.
De voorgevel
De voorgevel telt zes assen van gelijke breedte en bestaat uit een hoge begane grond en een veel lagere verdieping.
Voor de gevel ligt een hardstenen stoep met aan weerszijden smeedijzeren scheidingshekken met zwierige krullen, vermoedelijk uit de achttiende eeuw (afb. 7). Rechts in de stoep bevindt zich een ronde opening
met een deksel voor een waterkelder.
Het metselwerk bestaat uit een oranjerode baksteen, gemetseld in een strak kruisverband. In de lagen
met koppen eindigt het verband aan de uiteinden van de gevel in een kop en een klezoor, zoals gebruikelijk
in de zeventiende eeuw Waar nog de oorspronkelijke voegen aanwezig zijn, vallen deze op door de fijne, gesneden lintvoeg en de nog fijnere stootvoegen, zoals kenmerkend voor de achttiende eeuw (afb. 5).
In de gevel zitten beneden hoge vensters met een grove roedenindeling uit de negentiende eeuw, aan de
onderzijde en de bovenzijde afgezet met een eenvoudige rollaag. De vensters op de verdieping hebben een
nagenoeg vierkante omtrek met dezelfde afwerking. De kozijnen vertonen pen-en-gatverbindingen.
In de vierde as van links staat een classicistisch poortje met voordeur en bovenlicht. Langs het bovenlicht zit een blokmotief. De kroonlijst van het hoofdgestel steunt aan weerszijden op een kunstig gekrulde
console. Dit poortje kan heel goed van het midden van de achttiende eeuw dateren. De deur en het bovenlicht zelf vertonen een grove variant van de Lodewijk XVI-stijl en moeten daarom uit de negentiende eeuw
stammen, net zoals de huidige vensters. Door het bovenlicht is het recentelijk aangebrachte hangplafond
zichtbaar.
1 Westfries archief, Hoorn (WA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 3962, Breedstraat 66; Veranderen woning, 4-12-1941; 3963, Breedstraat 66; Bouw schuur, 7-4-1942; 3966, Breedstraat 66; 3964, Breedstraat 66; Gedeeltelijk veranderen uitvaartcentrum, 18-3-1965; 3964, Breedstraat 66; Gedeeltelijk veranderen uitvaartcentrum, 18-3-1965; 3965, Breedstraat
66; Plaatsen dames- en herentoiletten, 28-9-1967; Veranderen perceel, 28-11-1973; 1853_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, 1174, Breedstraat 66; Vergroten van het uitvaartcentrum, 21-6-1988.
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Afb. 7 (boven). Stoepje met
smeedwerken hek en deksel
van waterkelder.
Foto Klaas Koeman.
Afb. 8 (midden links). De
achtergevel van het noordelijke pand. Tekening bestaande toestand uit 1967.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 9 (midden rechts).
Achtergevels. Tekening bestaande toestand uit 1973.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 10 (onder). De achtergevels. Foto Klaas Koeman.
4

Afb. 11. Plattegrond bestaande toestand uit 1963.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 12. Plattegrond bestaande toestand uit 1964.
Westfries Archief, Hoorn.

Een geprofileerd hoofdgestel met een kroonlijst, die zowel uitsteekt naar voren als opzij, bekroont de gevel. Hierboven steekt een met grijze golfpannen gedekt schilddak uit. De twee afzonderlijke panden moeten
na de vereniging achter de gezamenlijke gevel nog afzonderlijk een zetting hebben doorstaan, die zich onder
meer uit in een lichte buiging in de kroonlijst.
De achtergevels
Aan de achterzijde staan nog de twee afzonderlijke topgevels van de twee vroegere panden (afb. 8, 9, 10). De
beide topgevels vertonen een verschillend beloop. Van de linker gevel zitten de schouders, die als aanzet van
de toplijn dienen, een stuk lager en ook de tuit reikt minder hoog dan bij de rechter gevel. De gevels hadden
in de jaren zestig elk nog hun eigen achterdeur. Een rechthoekig venstertje verlicht de vliering van het linker
(noordelijke) pand. Het rechter pand bezit hier een rondvenster. Op de tekening van de bestaande toestand
uit 1973 bezit het rechterpand nog een zoldervenster met een fijne, achttiende-eeuwse roedenindeling (afb.
9). Op sommige muurankers zitten smidstekens. De meeste zijn echter van het ranke type.
Het interieur beneden
Achter de voordeur in het noordelijke pand strekt zich een lange gang uit, die doorloopt tot voorbij de achtergevel (afb. 11, 12, 13). Ongeveer halverwege versmalt de gang zich iets. De vloer is belegd met marmer.
Van de oorspronkelijke afwerking valt sinds de verbouwing tot uitvaartcentrum niets meer te zien, maar deze
moet er wel zijn geweest, gezien de beschrijving uit 1955: ‘Inwendig bevat de gang stucwerk, XVIIIa, met een
gekroond, door herhaaldelijk overwitten onduidelijk geworden alliantiewapen en genrevoorstellingen.’2 Dit
stucwerk zou nog verscholen kunnen gaan achter het de huidige voorzetwanden en het hangplafond. Rechts
van de gang bevond zich tot 1963 een zijkamer, daarachter de vaste steektrap naar de zolder en daarachter
een berghok en achter de achtergevel de keuken (afb. 11).
2 Herma M. van den Berg, De provincie Noord-Holland, Tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel VIII, ’s-Gravenhage 1955, p. 80.
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Afb. 13. De gang in het noordelijke pand gezien
naar achteren. Foto Laura Kuin-Stam.

Afb. 14. Doorsnede van
de kelder in het zuidelijke
pand. Bestaande toestand
in 1964. Westfries Archief,
Hoorn.
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Afb. 15. De vensters aan
de voorzijde in het zuidelijke pand. Foto
Klaas Koeman.

Afb. 16. De doorgebroken en uitgevlakte
kamer in het zuidelijke
pand, gezien naar de
straat. Foto
Laura Kuin-Stam.

Het zuidelijke huis bestaat beneden tegenwoordig uit een enkele ruimte (afb. 16). Op de luiken ven de
vensters na, vallen er door de huidige interieurafwerking nergens originele onderdelen waar te nemen (afb.
15). Tot 1964 had dit huis een nadere indeling met een voorkamer, een tussengedeelte met een ondiepe kelder en een achterkamer (afb. 11, 12). In deze kelder stonden kasten. Uit de doorsnede van de kelder uit 1964
valt op te maken dat de houten vloeren boven en beneden sterk afliepen naar achteren. De vloeren zaten
voor, zowel beneden als op de zolder, lager dan in het achterhuis.
De zolderverdieping
In het voorste gedeelte van het huis, onder de dwarskap, zijn de gevels opgemetseld, zodat er op de zo ontstane verdieping betrekkelijk lage kamers ondergebracht konden worden. De twee kappen daarachter vertonen een vrijwel identieke vorm en constructie en moeten daarom in een bouwfase tot stand zijn gekomen.
Zowel de zolder van het noordelijke als het zuidelijke pand beschikken over een borstwering. Dit duidt op
de vroegere aanwezigheid van jukken met krommers, zoals in panden uit de vroege zeventiende-eeuw en
ouder in Enkhuizen gebruikelijk was. Bij de samenvoeging van de panden in de achttiende eeuw kwam er
op het huis geheel nieuwe kappen. In de achttiende eeuw waren krommers in onbruik geraakt, maar werden
borstweringen soms gecombineerd met een bijzondere A-spanten met kreupele stijlen.3 De gewone schuine
3 Herman Janse, Houten kappen in Nederland 1000-1940, Delft/Zeist 1989, p. 260.
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Afb. 17. De spanten met schuine en kruipele stijl in het
noordelijke pand. Foto Klaas Koeman.

Afb. 18. De onderzijde van de spanten in het zuidelijke
pand, gezien naar achteren. Foto Laura Kuin-Stam.

Afb. 19. De vliering van het
noordelijke pand, gezien
naar de achtergevel. Foto
Laura Kuin-Stam.
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Afb. 20. De vliering van het zuidelijke pand, gezien naar
de achtergevel. Foto Laura Kuin-Stam.

stijlen staan op de halfsteens borstwering, de kreupele stijl op de versnijding aan de onderzijde van de
borstwering (afb. 17, 18). Op de tussenbalken van de
achterhuizen liggen op de tussenbalken van de spanten vloerdelen, zodat er in beide gevallen ook een
vliering is (afb. 19, 20). Hier zijn de gordingen zichtbaar tussen de spanten, beschoten met verticale houten delen. Op de zolder gaan deze verscholen achter
betimmeringen.
Het gemeenschappelijke voorhuis is bij de samenvoeging van de twee panden hoger opgemetseld.
De zolder van de verdieping bevindt zich ongeveer
op dezelfde hoogte als de vlieringen van de achterhuizen. Hier staan drie grenen jukken met schuine
stijlen, een dekbalk en korbelen, waarop aan weerszijden een worm ligt (afb. 21, 22). Deze wormen
steunen de sporen, waarop heden asbestplaten liggen. In het nabije verleden moet het enigszins inzakkende dak weer strak zijn getrokken, getuige de nog
aanwezige sporen. Het was wel mogelijk deze zolder
aan te sluiten op de vliering van het zuidelijke pand,
maar door de afwijkende hoogten was dat kennelijk niet mogelijk bij het noordelijke pand.
Conclusie
Breedstraat 66 ontstond in de eerste helft van de achttiende eeuw door samenvoeging van twee bestaande
panden, die elk uit een voor- en een achterhuis bestonden. Door achtereenvolgende verbouwingen vanaf
1963 tot rouwcentrum werd de structuur van het huis grotendeels aan het oog onttrokken. Na verwijdering
van de voorzetwanden beneden, zou de achttiende-eeuwse gang weer tevoorschijn kunnen komen. Hetzelfde
geldt voor de kleine, ondiepe kelder in het zuidelijke pand en voor eventuele delen van zeventiende-eeuwse
houtskeletten.
De kappen met kreupele stijlen op de vroegere achterhuizen kwamen vermoedelijk tot stand ten tijde
van de vereniging van beide panden, in de eerste helft van de achttiende eeuw. In die jaren werden de voorhuizen hoger opgemetseld en verenigd achter een gemeenschappelijke gevel.
Afb. 21, 22. De kap van het voorste deel van het huis. Foto Klaas Koeman.
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