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Afbeelding omslag: De voorgevelvan Waagstraat 7. Foto Klaas Koeman.
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Afb. 1 en 1b. Detail van de minuutkaart uit 1832 van Enkhuizen, sectie F.. De rode pijl geeft de positie aan van het
huidige Breedstraat 69. In 1b is de monumentenkaart uit 1944 over de kaart van 1832 geprojecteerd. Het noorden is
boven. Collectie Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Identificatie
Breedstraat 69, 1601KB te Enkhuizen
Rijksmonument 14988
Beschrijving: Vrijstaand breed laag woonhuis, met ingezwenkte en door fronton gedekte middentop voor
dwarskap, XVIII.
Situering
Het pand Breedstraat 69 staat aan de oostkant van de straat. De Breedstraat, een gedeelte van de Westfriese
Omringdijk uit omstreeks 1300, lag in het middeleeuwse Enkhuizen langs de oostkant van de stad. De huizen aan de huidige even zijde (de westzijde) stonden binnendijks, de huizen aan de oostzijde aanvankelijk
buitendijks. De dijk loopt parallel aan de oudste binnendijkse haven van Enkhuizen, de Zuiderhaven, die uit
omstreeks 1361 dateert en waarvan het noordelijke gedeelte later is gedempt. Ongeveer halverwege de Breedstraat verrees aan de buitendijkse kant omstreeks 1394 het stedelijke gasthuis en het stadhuis. Nabij het stadhuis bereikt de Breedstraat zijn grootste breedte. Naar de noordelijke en zuidelijke uiteinden toe versmalt de
straat zich. Na een overstroming in 1529, zoals die zich volgens de stadskroniek van Brandt in geen honderd
jaar had voorgedaan, konden maatregelen niet uitblijven: ‘Doch in de voortijdt des jaers 1533 wierdt de dijk
hermaekt, en van Enkhuisen af, tot Hoorn toe, omtrent een ton lengte verhoogt; als ook de Bredestraet en
de Visschersdijk binnen Enkhuisen’.1 In 1567 werd de functie als zeedijk overgenomen door de oostelijker
gelegen Wierdijk. Tussen de oude en de nieuwe dijk kwam tegelijkertijd de brede Oosterhaven tot stand. In
de tuin van Breedstraat 69 valt het glooiende talud van het vroegere dijklichaam nog duidelijk waar te nemen
(afb. 25).
In vrijwel alle straten in Enkhuizen staan vooral diepe huizen met de topgevel aan de straat. In de Breedstraat staan op de oude kaarten ook meerdere brede huizen aangegeven met de kap evenwijdig aan de straat.
Die staan er tot op heden en Breedstraat 69 behoort tot een van de voorbeelden daarvan. Het huis wekt zelfs
de indruk uit twee beuken evenwijdig aan de straat te staan, met de twee zadeldaken tussen de twee geveltoppen aan weerszijden. Het huis en het buurhuis links (aan de noordzijde) staan weergegeven op de minuutkaart uit 1832 (afb. 1). Het huidige nummer 69 werd bewoond door B. van Andringa, van beroep rentenier.
Het buurhuis links er van door de advocaat Jan Duijvens. Beide heren waren vermoedelijk in 1832 overleden,
1 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen […], Enkhuizen 1666, 55.
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Afb. 2 en 3. De bestaande toestand en de voorgestelde
nieuwbouw in 1925. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 4. De kadastrale situatie in 1925.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 5. De voorgevel op 30 november 1929, gefotografeerd door A. van Rossem. Archief Oud Enkhuizen, 31160.

aangezien het bijbehorende register in beide gevallen vermeldt ‘of zijn erven’. De plattegrond van het huidige
nummer 69 toont op de kaart een bijzondere omstandigheid. De rechter kant van nummer 69 werd in zijn
geheel bewoond door de rentenier Andringa. Hij had ook de voorzijde van de linkerhelft in bezit, maar de
achterzijde en de aangrenzende tuin was bij het buurpand nummer 67 van advocaat Duijvens getrokken.
Beide heren bezaten de helft van de toenmalige keukenuitbouw aan de achterzijde van het huis. Kennelijk
bevatte het pand nummer 69 ooit twee woningen en is de linker opgedeeld tussen de eigenaar van het rechter
pand en die van het linker buurpand. Deze verwarrende situatie is inzichtelijk gemaakt door de plattegrond
van het in 1944 vrijstaande nummer 69 te projecteren in de minuutkaart uit 1832 (afb. 1a). Later is het linker deel van de achterste beuk weer overgegaan naar nummer 69. Het vroegere buurpand nummer 67 werd
afgebroken tijdens het interbellum en het leegstaande kavel werd bij de tuin getrokken van nummer 65. Het
huis staat weergegeven op foto’s uit de jaren dertig (afb. 5). Hieruit blijkt dat dit buurpand beschikte over een
achttiende-eeuwse gevel en een kap met precies dezelfde hoogte als nummer 69 en een classicistische, laat
achttiende-eeuwse deuromlijsting met een jonger bovenlicht.
Het is denkbaar dat de drie panden ooit een blokje van drie vormden. De verdeling van het middelste
huis in voor en achter zoals die zich voordeed in 1832 kwam ongetwijfeld overeen met de muur die onder de
zakgoed tussen de twee beuken moet hebben gestaan. De huidige inwendige structuur van de begane grond
vertoont echter een ander beeld. Als draagmuren voor de zolderbalken dienen tegenwoordig de zijgevels en
de muren aan weerszijden van de lange middengang achter de voorgevel. Door deze uiteenlopende richting
van de steunmuren en zolderbalken beneden en de kappen boven, steunt de zakgoot tussen de twee aangrenzende kappen over de gehele lengte bijna geheel op de middelste zolderbalk er direct onder. Vanaf de straat
doet het huis zich echter ondubbelzinnig voor als een breed huis. Wellicht onderging het huis in de loop van
de negentiende een ingrijpende verbouwing om de indeling met de middengang tot stand te brengen met
aan weerszijden een deftige voor- en achterkamer. Daarbij bleef de richting en de vorm van de kappen bewaard, zodat de bestaande kapconstructie gehandhaafd kon blijven.
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Afb. 6. De voorgevel in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Archief Oud Enkhuizen, verzameling Jan de Jong, 26700.

Afb. 7. Ontwerp voor de geveltop uit 1937. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 8. Plattegrond in 1937.
Westfries Archief, Hoorn.

Verbouwingen in de twintigste eeuw
De grote vensters en de grote deuropening met
dubbele vleugeldeuren met bovenlicht wijst er op
dat het huis in de loop van de negentiende eeuw
een verbouwing onderging, waarbij het huis zijn
huidige gevel kreeg. Daarvan zijn geen archivalia
of andere bronnen overgeleverd. Beter zijn we ingelicht over de twintigste eeuw.
M.A. van Leeuwen, van beroep bankier,
een van de twee beheerders van het Snouck van
Loosenfonds en actief in de gemeentepolitiek,
kreeg op 4 september 1925 vergunning voor de
sloop van de bestaande keukenaanbouw met keuken en bijkeuken en de bouw van een nieuwe keuken met badkamer en een watercloset (afb. 2, 3).2
Daarbij verdween ook het gemak in de bijkeuken.
Voor de afvoer kwam er in de tuin een septictank.
Beneden kwam de nog bestaande vaste trap naar
de zolder (afb. 27). R. van Doornik, aannemer te
Enkhuizen, voerde het werk uit. Het huis bevatte destijds links van de brede gang met aan weerszijden twee
kamers. Links bevond zich tussen de twee kamers, een kast, een bedstee en een doorgang. In die tijd hoorde
ook de grond achter het buurpand rechts bij het perceel en een smal perceel dat doorliep tot aan de Oosterhaven (afb. 4).
Op een foto uit 1929 blijkt dat het huis in die tijd nog niet beschikte over de huidige geveltop boven de
brede ingang in de middenas en evenmin over het klassieke fronton boven de ingang (afb. 5). Deze geveltop
staat vermeld in de redengevende beschrijving, maar betreft een toevoeging uit 1937. Op 7 april 1937 verleende de gemeente M.A. van Leeuwen toestemming om deze geveltop op te trekken ‘in soortgelijk materiaal
als aan het bestaande huis is verwerkt’.3 Dit overeenkomstig de bijgeleverde geveltekening (afb. 7). Het fronton boven de voordeur stamt ook uit deze tijd. Verder mocht hij een aantal kamers op de verdieping wijzigen. Dit hield onder meer in dat de zakgoot achter de geveltop verdween om hier meer hoogte te creëren. Op
latere tekeningen van de bestaande toestand bevat de zolder vijf slaapkamers en een groot aantal kasten (afb.
16). Na de sloop van het buurpand rechts kon de tuin aan deze kant doorgetrokken worden tot aan de straat.
De eigenaar Van Leeuwen liet de architect D. Fleddérus in 1939 aan de Breedstraat een tuinmuur met poort
optrekken (afb. 9, 11, 24).4
Van Leeuwen had aan huis, in de linker voorkamer, zijn kantoor (afb. 8, 14). In de zomer van 1965 verzocht de huurder van het kantoor, de Algemene Bank Nederland, gevestigd op de Vijzelstraat in Amsterdam,
het pand, dat werd omschreven als een ‘woning-bankgebouw’, een kluis te mogen bouwen, waarbij de gemeente aantekende dat voor de fundering van de kluis tekeningen en berekeningen ter goedkeuring moesten
worden voorgelegd.5 Die kluis kwam aan de tuinzijde van het aanzienlijk uitgebreide kantoor. Boven de twee
vensters links van de ingang prijkte in ‘bladgoud verguld’: Algemene Bank Nederland (afb. 12). Op de begane grond van het bankkantoor bezorgde een ‘acoustisch plafond’ de ruimte het voorkomen van een enigszins eigentijds kantoor (afb. 15). Een kleine entree in de vroegere gang achter de ingang bood zowel toegang
2 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 1999 Enkhuizen, Breedstraat
69; Veranderen woning, 4-9-1925.
3 WA, 1325_BD, 2000, Enkhuizen, Breedstraat 69; Veranderen woning, 7-4-1937.
4 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 2001, Enkhuizen, Breedstraat 69; Bouw muur, 25-5-1939.
5 WA, 1325_BD, 2002, Enkhuizen, Breedstraat 69; Gedeeltelijk veranderen woning-bankgebouw, 28-10-1965.
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Afb. 9 (boven). Ontwerp voor een tuinmuur met
poort uit 1939 door D. Fleddérus.
Westfries Archief, Hoorn.

ò

Afb. 10 (midden). Monumentenkaart uit 1944.
Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Afb. 11 (onder). Gevelopmeting uit 1944.
Noord-Hollands Archief, Haarlem.
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Afb. 12. Ontwerp voor de belettering op de voorgevel uit 1965. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 13. De deur naar de woning in de entree.
Ontwerptekening uit 1965. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 14. De plattegrond in 1965, bestaande toestand.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 15 en 16 (boven). De nieuwe toestand in 1965. Links de begane grond, rechts de verdieping.
Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 17 (onder). Dwarsdoorsnede uit 1975 gezien naar het zuiden. Links de keukenuitbouw uit 1925. Rechts zit de dekbalk van de kap op de oorspronkelijke positie. Links is de dekbalk afgezaagd en hoger aangebracht als tussenbalk in het
spant. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 18. Dwarsdoorsnede in 1975. Links zit de dekbalk op de oorspronkelijke positie. Rechts is de dekbalk afgezaagd en
hoger aangebracht als tussenbalk in het spant. Westfries Archief, Hoorn.

naar het huis als naar het bankkantoor. De binnendeur met bovenlicht naar het woonhuis kwam toen tot
stand (afb. 13). In een gewijzigde kleurstelling is deze nog steeds aanwezig (afb. 26). Het bankfiliaal opende
op 6 april 1966.6 In 1977 liet eigenaar C.J. de Wit de woning, waaruit de bank ondertussen was verdwenen,
aanpassen door architect Gerrit Huisink en ir. Will Veerkamp uit Edam.7
Beschrijving
Voorgevel
Het huis staat aan een stoep over de volle breedte van het huis. In de middenas verleent een brede deuropening met twee vleugels toegang tot een entree, die in 1965 in het voorste gedeelte van de brede gang werd
geplaatst (afb. 21). Aan weerszijden van de deur bevinden zich twee vensters. Het grote formaat en de grove
roedeverdeling ervan wijzen er op dat het huis in de negentiende eeuw in grote lijnen zijn huidige voorkomen moet hebben gekregen. Een rijk geprofileerde houten kroonlijst sluit de gevel aan de bovenzijde af. Al
in 1929 zat aan weerszijden een dakkapel met een op eenvoudige wijze ingesneden voluut en een bekronend
fronton (afb. 5). De dakkapellen vertonen opzij halfsteens gemetseld muurwerk.
In 1937 plaatste de toenmalige eigenaar Van Leeuwen boven de ingang in de middenas een fronton
en daarboven liet hij een complete geveltop met natuurstenen onderdelen opmetselen met voluten aan de
onderzijde van een uitzwenkende toplijn en een gebogen fronton ter bekroning. De grove eenvoud van de
profielen duidt er op dat geen oude gevelornamenten, maar nieuw gehakte onderdelen betreft.
Door de grote omvang van de vensters bevat de gevel slechts weinig metselwerk. Onder de vensters
zitten lage borstweringen. De penanten zijn uiterst smal. Het metselwerk bestaat uit oranjerode bakstenen
6 WA, 0391 Collectie gedrukte stukken, 3464, Stukken betreffende het pand Breedstraat 69 te Enkhuizen, 1966.
7 WA, 1325_BD, 2003, Enkhuizen, Breedstraat 69; veranderen woning en maken berging, 22-11-1977.
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Afb. 19. De zuidelijke zijgevel
in 1975.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 20. Plattegrond van de
zolder, nieuwe situatie in
1977.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 21. Voorgevel.
Foto auteurs.
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Afb. 22. Het metselwerk in
de voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 23. De noordelijke
zijgevel. Foto auteurs.

Afb. 24. De zuidelijke z ijgevel.
Foto auteurs.
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Afb. 25. De achtergevel met de keukenuitbouw uit 1925. Foto auteurs.
Afb. 26 (links). De deur naar de woning in de entree uit 1965. Foto auteurs.

Afb. 27 (midden links). De trap uit 1925. Foto auteurs.
Afb. 28 (midden rechts). De zolderbalken links van de gang. Foto auteurs.

Afb. 29. De zolderbalken rechts van
de gang. Foto auteurs.
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Afb. 30. Een van de standvinken in het midden van de
zolder, gezien naar het noorden. De zakgoot eindigt in
het gedeelte van de zolder boven de gang en achter de in
1937 gebouwde geveltop. Links is de dekbalk afgezaagd,
en hoger aangebracht. Rechts is de dekbalk nog aanwezig
en wordt deze verstijfd door een korbeel. Foto auteurs.

in kruisverband (afb. 22). Boven en onder de grote
vensters loopt een eenvoudige rollaag.
Overige gevels
De noordelijke zijgevel is nu aangesmeerd en aangepast, maar vormde ooit een gemeenschappelijke
muur met Breedstraat 67 (afb. 23). Door het pleisterwerk valt de ouderdom van de muur niet in te schatten. Het bovenste topje op de achterste beuk staat ten
opzichte van die op de voorste ietsje terug. Mogelijk
komt dit door het uitvlakken van de gevel. Beneden
bevinden zich in beide beuken twee oppervlakkige
lisenen, mogelijk ter verstijving. De huidige spaarvelden in de achterste beuk lijken een herinnering
aan dichtgezette deur- en vensteropeningen te zijn.
Mogelijk zat hier ook de verbinding tussen het buurpand en de achterste beuk, die in 1832 nog gedeeltelijk bij het verdwenen nummer 67 hoorde.
De zuidelijke zijgevel stond sinds de negentiende eeuw altijd al grotendeels vrij (afb. 19, 24). Beide beuken vertonen aan deze zijde een eenvoudige tuitgevel, waarvan bij de voorste de tuit is gecombineerd met
een schoorsteen. Recentelijk is tegen de onderzijde een serre aangebouwd. Op de zolder bevinden zich een
drietal schuifvensters.
Aan de achterzijde is de vroegere gevelindeling verdwenen (afb. 25). Het venster helemaal rechts zou
nog aan de oorspronkelijke indeling kunnen herinneren. Tegen de achtergevel staat de keukenaanbouw uit
1925. De vloerhoogte van het huis en die van de keukenuitbouw sluit aan bij die van het straatniveau. De
tuin ligt vier treden dieper door het nog aanwezige dijktalud.
Begane grond
Op de begane grond, die een vrije stahoogte heeft van ongeveer 4,35 meter, zijn nog elementen aanwezig van
verbouwingen uit de twintigste eeuw, zoals de trap uit 1925 (afb. 27) en het portaal uit 1965 (afb. 26). Tegen
de constructieve logica in staat er beneden tussen de twee beuken geen muur als drager van de kapconstructie. Mogelijk was die er wel, maar is die bij een ingrijpende verbouwing in de negentiende eeuw verdwenen.
De zijgevels en de muren aan weerszijden van de gang dragen de balklaag, waardoor de balken in dezelfde
richting lopen als de kap. De muren die de zolderbalken dragen staan zo haaks op de richting van de kap.
De rechter en linker kant van het huis tellen elk, inclusief de strijkbalken voor en achter, negen zolderbalken
(afb. 17, 18). Deze zware balken hebben aan de onderzijde een hoekprofiel. Er tussen zijn later deeltjes aangebracht (afb. 28, 29).
De kap
De twee grenen kappen kwamen in de achttiende of de negentiende eeuw tot stand als een constructief geheel. De zakgoot in het midden van het huis en de kappen steunen op standvinken met korbelen, die op de
vijfde zolderbalk aan weerszijden van de gang staan (afb. 17, 18). De twee zolderbalken in het midden van
het huis dragen zo vrijwel de binnenste zijde van de kap en het dak. Constructief logischer zou het geweest
13

Afb. 31. De standvinken op
de zolder. Foto auteurs.

Afb. 32. Een van de nog aanwezige dekbalken.
Foto auteurs.

Afb. 33. Juk met twee schuine
stijlen en een korbeel.
Foto auteurs.
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Afb. 34. Blokkeel met
zwaluwstaart. Foto auteurs.

Afb. 35. Het telmerk cccccc
(zes) in het zesde juk vanuit
het zuiden. Foto auteurs.

Afb. 36. Strijkspant aan de
noordzijde met hanebalk en
gordingen (deels verwijderd
voor dakkapel). Foto auteurs.
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Afb. 36. Spant met hanebalk en gordingen.
Foto auteurs.

Afb. 37. Zuidelijke
strijkspant grotendeels
weggewerkt achter
interieurafwerking.
Foto auteurs.
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zijn als de standvinken op een dragende muur tussen de twee beuken zouden hebben gestaan of dat deze
muur zo hoog was opgetrokken dat de kap er op kon rusten.
Op de standvinken lagen oorspronkelijk de dekbalken van de voorste en achterste kap op een hoogte
van 1,87 meter boven de zoldervloer (afb. 30, 31). Langs de voor en achtergevel steunen deze dekbalken op
twee schuine stijlen. De binnenste, langste schuine stijlen rusten op de zolderbalk die langs de achter- en de
voorgevel lopen. Op de borstwering van de zolder staan de korte, buitenste schuine stijlen (afb. 32, 33). De
langste stijlen zijn onderin met een blokkeel aan het muurwerk bevestigd (afb. 34). Hierbij paste de timmerman als gebruikelijk een zwaluwstaart toe. Tussen de langste schuine stijl en de dekbalk zat steeds een
korbeel, maar en groot aantal daarvan is verwijderd. Bij de verbouwing van 1937 en latere zijn steeds meer
dekbalken afgezaagd en op een hoogte van 2,23 aangebracht als tussenbalk in de spanten, die op de dekbalken staan. Daardoor zitten er in de zolder nog maar enkele dekbalken op hun oorspronkelijke hoogte
(afb. 32). Om de hierdoor ontstane spanningen in de kapconstructie op te vangen, hebben de aannemers tal
van ijzeren hoekijzers aangebracht. In totaal tellen beide kappen, inclusief die tegen de geveltoppen, negen
jukken. Van de telmerken op deze jukken zijn er nog slechts enkele zichtbaar (afb. 35). De spanten die op de
jukken staan dragen op twee hoogtes gordingen waartegen dakbeschot getimmerd is (afb. 17, 18, 35, 36, 37).
Conclusie
Breedstraat 69 behoort tot de markante voorbeelden van de brede huizen aan de Breedstraat. De voorgevel
vertoont een relatief zeer groot vensteroppervlak en een voor Enkhuizen ongewoon brede ingang. Links
grensde het aan een eveneens breed huis met dezelfde gevelhoogte, waarvan vastgesteld kan worden dat het
uit de achttiende eeuw dateerde.
Vanaf de negentiende eeuw beschikte het huis over een zeer brede gang door de as van het huis met aan
weerszijden een voor- en een achterkamer. Omstreeks 1832 zal het huis een andere indeling hebben gehad,
waarbij het linker gedeelte van het huis was verdeeld tussen de twee buren.
Het huis telt twee kappen evenwijdig aan de straat. Door de bouw van de geveltop aan de voorzijde en
aanpassingen om meer slaapkamers te verkrijgen, is de achttiende- of negentiende-eeuwse kap aangepast,
maar er bleef nog zoveel bewaard, dat een goede indruk verkregen kan worden van de vroegere situatie.
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