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Afb. 1. Detail van de 
minuut kaart van Enkhuizen 
uit 1832. De rode pijl geeft 
het huidige Breedstraat 
81 aan. Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort.

ò

Identificatie
Breedstraat 81, Enkhuizen
Kadastraal nummer F545
Gemeentelijk monument 0388/WN011

Situering en geschiedenis
Breedstraat 81 staat weergegeven op de kadastrale minuut uit 1832 met vrijwel dezelfde omtrek als het hui-
dige huis: een betrof een smal en diep pand met aan de achterzijde een langgerekte keukenuitbouw (afb. 1). 
Het huis was toen van de Aaltje Bellaerts, de weduwe van Hendrik Reve. Na haar overlijden werd het huis 
in 1834 eigendom van Jan Bellart, landsman te Apeldoorn, die het op 31 oktober van dat jaar verkocht aan 
de arbeider/schippersknecht Frederik Daniëls. Hij deed het in 1836 over aan de dagloner Jacob Noordeloos. 
De aannemer Jacob Pietersz Noordeloos verbouwde het huisje in 1855, waarbij het zijn huidige voorkomen 
kreeg. Vermoedelijk hergebruikte hij daarbij bakstenen afkomstig uit de sloop van een vroeg zeventiende-
eeuws pand. In de gevel kwam op enig moment ook een zeventiende-eeuwse gevelsteen. Zijn weduwe, Aaltje 
Frederiks Brouwer, verkocht het huis in 1877 aan de viskoper Cornelis Willemsz van der Leek. Hij deed het 
over aan de werkman en viskoopman Albert de Graaf(f). Vanaf 1931 was de seinhuiswachter Pieter Leegh-
water eigenaar.1

Het huisje
De gevels
Het huisje kreeg in 1855 een voorgevel met oranjerode baksteen, die vermoedelijk zeventiende-eeuws is 
(afb. 2). Het werd gemetseld in kruisverband, maar de klezoren (kwart bakstenen) waarmee metselaars voor 
1700 vanuit het kruisverband tot een rechtstand kwamen, ontbreken. In de voorgevel kwam een deur met 
bovenlicht en een ruim venster met een schuifkozijn. Op de zolder zit een kleiner venster met openslaande 
ramen.

1 Kadaster Archief Viewer, Enkhuizen, F545, leggerartikelen 52 (Aaltje Bellaerts, wed. Hendrik Reve of hare Erven), scheiding 30 
oktober 1834; 1240 (Jan Bellert, landsman, Apeldoorn), verkoop 31 oktober 1834; 192 (Fredrik Daniëls, arbeider [doorgehaald] 
schippersknecht), dj 1837; 1438 (Jacob Noordeloos, daglooner) vereen.; 1577 (Jacob Pietersz Noordeloos, aannemer), dj 1856; 
2209 (Aaltje Frederiks Brouwer, wed. van Jacob Pietersz Noordeloos, thans huisvrouw van Jan Rooker), dj 1878, verkoop; 3481 
(Cornelis Willemsz van der Leek, viskooper), dj 1909, verkoop; 4459 (Albert de Graaf(f), werkman, viskoopman en consorten), 
dj 1922, verkoop; 6273 (Pieter Leegwater, seinhuiswachter), dj 1931, verkoop; 6378 (Klaas Dammuller, betonwerker, later zijn we-
duwe Geertje Bijl), dj 1962, verkoop; 8916 (Jan Klaaszn Bruin, pakhuisknecht, Schellinkhout), dj 1962, gedeeltelijke vernieuwing, 
dj 1972, verkoop; 10153 (Theodorus Johannes van Lissum, directeur, eigenaar, Haarlem).
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Afb. 2. De voorgevel van Breedstraat 81. Foto auteurs.

Afb. 4. De in 1961 aangepaste achtergevel. 
Foto auteurs.

Afb. 3. De gevelsteen. Foto auteurs.
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Afb. 5. Tekening achtergevel bestaande toestand in 1961. 
Westfries Archief, Hoorn.

De geveltop bestaat geheel uit baksteen en heeft aan de basis een schoudertje, halverwege een tussen-
trapje en bovenop een tuit met een toppilaster. Deze onderdelen zijn aan de bovenzijde afgezet met twee 
uitkragende metsellagen. Onder de toppilaster dienen uitgesneden bakstenen als console. Langs de schuine 
toplijn zijn twee maal twee beitels (driehoekige metselvelden met de lagen loodrecht op de toplijn) gemet-
seld. De ranke ankers in de gevel zouden net als de baksteen hergebruikt kunnen zijn.

Historiserende gevels met schoudertjes, tussentrappen en een toppilaster kwamen in de negentiende 
eeuw in Enkhuizen wel vaker tot stand. Voorbeelden daarvan zijn de topgevel van Westerstraat 2 aan de 
Breedstraat uit 1846 en die van Zuiderkerksteeg 18-22 uit 1865.2 Deze gevels, eveneens opgetrokken uit her-
gebruikte bakstenen, zijn nauw verwant en maken waarschijnlijk deel uit van een lokale, historiserende tra-
ditie.

In de gevel zit onder het zoldervenster een zeventiende-eeuwse gevelsteen met een stedenmaagd, ge-
kleed in een keurs en een lange rok, met voor haar het wapen van Enkhuizen met drie zilveren haringen 
met de koppen naar rechts en twee sterren op een blauw fond (afb. 3). De tekst aan de onderrand luidt: 
D’ENKUISERMAEGT. De geklede maagd houdt in een hand een lint.

De achtergevel, een eenvoudige puntgevel met tuit, is aangestreken met cement (afb. 4). Een tekening 
van de bestaande toestand geeft de achtergevel weer met schoudertjes en een toppilaster (afb. 5).

Het inwendige
Beneden is een balklaag zichtbaar met een kraal langs de hoeken van de balken, waarschijnlijk stammend 
uit de negentiende eeuw (afb. 8). Uit 1961 bestaat nog een plattegrond van de bestaande toestand met de 
vermoedelijk nog negentiende-eeuwse indeling van het huis (afb. 7).3 Achter de voorgevel bevond zich een 
portaal van 1,30 meter breed. Achter het venster in de voorgevel bevond zich de voorkamer met een breedte 
van 2,70 en een diepte van 4,60 meter. Achter het portaal bevond zich een bedstee die toegankelijk was van-

2 Gerrit Vermeer, Werkliedenhuisjes (eenkamerwoningen) door eigenbouwers in Enkhuizen, Oud Enkhuizen 2020.
3 Westfries Archief, Hoorn, toegangsnr. 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 5761, En-
khuizen, Breedstraat 81; veranderen woning, 2 februari 1961.

Afb. 6. Dwarsdoorsnede bestaande toestand in 1961. 
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 7. Plattegrond van de bestaande toestand in 1961. 
Westfries Archief, Hoorn.
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uit de kamer. De achterkamer had een diepte van 4,70 meter en had aan de zuidzijde een bedsteewand met 
daarachter een kast en twee bedsteden. In het huis zijn mogelijk nog hergebruikte deuren van een bedstee 
aanwezig (afb. 9). In de keukenuitbouw tegen de achtergevel, die langs de zuidzijde van het erf liep, bevond 
zich een keuken en een kleine kamer. Vanuit die kamer leidde een deur en een ladder naar de zolder. Achter 
de keukenuitbouw stond een hokje met een gemak.

Op de eerder genoemde tekening van de achtergevel staat de vroegere keukenuitbouw weergegeven met 
een met pannen belegd lessenaarsdak (afb. 5). De keukenuitbouw werd in 1961 vervangen door de hui-
dige. In dat jaar verdwenen ook alle bedsteden en werden er op de zolder twee slaapkamers afgeschoten aan 
weerszijden van een ruime overloop. Tot die verbouwing bevonden de dekbalken van de jukken, die buiten 
de schuine, enigszins kromme stijlen staken, zich op een hoogte van 1,85 van de vloer (afb. 6). Om de zolder 
geschikt te maken voor bewoning kwamen er nieuwe jukken met de dekbalken op 2,20 meter boven de vloer. 
Jukken met een dekbalk die aan weerszijden uitsteekt vonden in de negentiende eeuw in Enkhuizen vaker 
toepassing. Kromme stijlen daarentegen kwamen voor tot aan het ebgin van de zeventiende eeuw.

Conclusie
Het woonhuis met erf Breedstraat 81 kwam tot stand in 1855 door de vernieuwing van een bestaand pand. 
Door de huidige interieurafwerking viel niet na te gaan of er nog delen van een ouder huis aanwezig zijn. De 
geheel uit baksteen opgetrokken geveltop met schouders, tussentrap en toppilaster vond in Enkhuizen hal-
verwege de negentiende eeuw vaker toepassing. Hier werd deze historiserende bouwwijze gecombineerd met 
een zeventiende-eeuwse gevelsteen met D’Enkuisermaegt. In de negentiende eeuw diende de zolder vermoe-
delijk als opslag. Deze was alleen te bereiken via een steile ladder. De bewoners van het huis sliepen beneden 
in een van de drie bedsteden. Deze verdwenen bij een modernisering van het huis in 1961.

Afb. 8. De balklaag gezien naar de Breedstraat. 
Foto auteurs.

Afb. 9. Mogelijk hergebruikte deuren van een bedstee. 
Foto auteurs.
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