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Afb. 1. Detail van de kadastrale minuut uit 1832. De pijl
wijst het huidige Breedstraat 62 aan. Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.

Afb. 2. De stadsplattegrond van Enkhuizen uit 1902 door
Egmond-Meijer. Vereniging Oud Enkhuizen.

Identificatie
Breedstraat 62, 1601KE Enkhuizen
Gemeentelijk monument: 0388/WN007
Situering en geschiedenis
Op de kadastrale minuutkaart van 1832 staat het huidige Breedstraat 62, perceel nummer 482, gelegen in
sectie F, aangegeven als een onbebouwd weiland van wethouder Pieter Dirk Ris (afb. 1). Ris woonde op
Breedstraat 66, een breed huis. Zijn pand liep door tot aan de Zuider Havendijk, waar hij mogelijk over een
koetshuis beschikte. Daarbij kwam een weiland net om de hoek goed van pas voor zijn paarden. Latere leggerartikelen van het kadaster vermelden als beroep van Pieter Dirk dijkgraaf.1 Het onbebouwde perceel bleef
tot 1869 in de familie, waarna het in bezit kwam van de timmerman Adrianus over de Linden (1807-1870).2
Hij zal van plan zijn geweest het perceel te bebouwen, maar door zijn voortijdig overlijden kwam daar niet
van.3 Daarna kwam het via verschillende eigenaren in 1878 in bezit van de timmerman Haye Last, die het
vrijwel meteen bebouwde.4 Links naast het pand leidt een smalle gang naar het achtererf (afb. 2, 4).
Hoofdvorm
Het diepe huis bestaat uit een begane grond en een zolder met vliering onder een met pannen gedekte mansarde. Op de achtergevel sluit een keukenvleugel aan met een plat dak, die in de eerste helft van twintigste
eeuw een verlenging onderging. Het pandje is karakteristiek voor Enkhuizen, waar sinds het einde van de
negentiende eeuw een groot aantal kleine woonhuizen tot stand kwamen, vaak ook in de vorm van kleine
blokjes, maar ook tal van afzonderlijke woningen.
De voorgevel
De monumentale waarde van het pandje is vooral gelegen in de in staand verband gemetselde voorgevel
1 Kadaster Archiefviewer (KAV), Enkhuizen, leggerart. 671. In dit artikel komt in dienstjaar 1838 uit het weiland F482 na herschikking het erf F998 voort. Zie ook Enkhuizen, hulpkaart 16 (onder F998).
2 KAV, Enkhuizen, leggerart. 2175 (erven Ris), 2227 (Anna Cornelia Ris, Hoorn), 2022 (Adrianus over de Linden).
3 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1701-08 Bevolkingsregisters van de gemeente Enkhuizen, inventarisnr. 14, 18601880, scannr. 1701-08_14_00048.jpg.
4 KAV, Enkhuizen, leggerart 1856 (Gerardus Pieter Nijhoff, makelaar en notaris), leggerart. 2952 (Pieter Ham, Schilder vanaf
1870), 3146 (Rieuwert de Jong, apothekersbediende, vanaf 1878), 3469 (Haye Last, timmerman, vanaf dienstjaar 1879). Voor bebouwing zie hulpkaart Enkhuizen, 170 (dienstjaar 1879, opgenomen 18 mei 1878).
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Afb. 3 (linksboven). De voorgevel. Foto auteur.
Afb. 4 (rechtsboven). De steeg rechts naast Breedstraat 62.
Foto auteur.
Afb. 5 (onder). De achtergevel. Foto auteur.
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Afb. 6. De dwarsdoorsnede en de achtergevel in 1958, bestaande toestand. Westfries Archief, Hoorn.

(afb. 5). De gemetselde hoekblokken en de uitzwenkende geveltop, die aan de bovenzijde abrupt eindigt in
een houten kroonlijst, grijpen terug op de Hollandse bouwtraditie van de late zeventiende en de achttiende
eeuw,. De zijden van de top zijn afgezet met een rollaag. Bijzondere aandacht kregen de segmentvormige
ontlastingsbogen boven de drie gevelopeningen beneden en het brede venster in de geveltop. Tussen twee
staande strekken in de boog steekt om en om steeds een kop iets naar buiten. Van een gemetselde sluitsteen
steekt de omtrek iets naar buiten. Onder de twee vensters beneden en het venster boven bevinden zich ter
ondersteuning van de kozijnen een bijzonder siermetselwerk. De achtergevel en de gevels van de keukenaanbouw zijn aangestreken met portlandcement (afb. 6). Dit vermoedelijk om inkomend water te weren, aangezien nergens in het huis spouwen zijn toegepast.
Het inwendige
Van het interieur dat tot stand kwam bij de voorgevel resteert nog slechts het tegelwerk in de gang, die rechts
in het huis van de voordeur naar de achtergevel loopt (afb. 7, 8). Tot in 1960 beschikte het huisje nog over
zijn oorspronkelijke indeling met naast de gang een voor- en een achterkamer , met daartussen een bedstee
die opende op de achterkamer en een trappenhuis dat een doorgang had naar de voorkamer. De zolder bood
plaats aan een slaapkamer aan de voorzijde met rechts twee bedsteden en links drie kasten. Meer dan de helft
van het oppervlak boven diende als zolder. In enkele kasten valt nog wat oorspronkelijke betimmering waar
te nemen (afb. 9). Bij de verbouwingen in 1958 en vooral in 1960 onderging het interieur diverse aanpassingen.5 Daarbij kwamen tussen voor- en achterkamer bogen en een schoorsteenmantel voor een kachel.
Conclusie
Van Breedstraat 62 vertegenwoordigen het hoofdvolume van dit pand uit 1878, in het bijzonder de voorgevel en de mansarde met de steile zijvlakken het pand monumentale waarden. De bijbehorende fragmenten
van het vroegere interieur vormen geen samenhangend geheel meer, maar de betegelde plint in de gang zou
wellicht in een nieuwe situatie geheel of gedeeltelijk kunnen terugkeren voor een historisch accent. De keukenaanbouw aan de achterzijde is niet meer de oorspronkelijke. De achtergevel is aangestreken met portland.

5 WFA, toegangsnr, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 5753, Enkhuizen, Breedstraat
62; Veranderen woning, 30 december 1958, inventarisnr. 5754 Enkhuizen, Breedstraat 62; Veranderen woning, 9 september1960.
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Afb. 7. Plattegrond van de
begane grond en de zolder, bestaande toestand.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 8. De betegelde plint in
de gang. Foto auteur.
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Afb. 9. Betimmering in een van de kasten. Foto auteur.

Afb. 10. De vliering.
Foto auteur.
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