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Afb. 1. De kaart van Tirion uit 1747. De Vismarkt is aangegeven met de c. Hier zijn marktkramen getekend.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 2. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832. De rode
pijl geeft de locatie aan van het huidige Kaasmarkt 2-6.
Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Identificatie
Kaasmarkt 2-6, 1601JK
Rijksmonument 15049
Beschrijving: Drie 17e eeuwse panden, waarvoor XIX A een voorbouw is opgetrokken met op kolommen
uitgebouwde zaal; overige kozijnen XVIII. Hotel de Oranjezaal.
Geschiedenis en situering
Tussen de Zuider Havendijk en de Noorder Havendijk mocht de stad Enkhuizen met toestemming van de
graaf in 1412 sluis leggen.1 Aan dit zo gevormde plein stond ook de uit 1559 daterende Waag. Daar vond
toen al de vismarkt plaats (afb. 1).2 Daarbij stonden de nodige logementen. In 1832 hielden Jan en Constant
Scholten in de drie panden op de Kaasmarkt een logement. Op de kadastrale minuut uit 1832 staat deze aangegeven als nummer 557. In het achterhuis aan de Waagstraat van het zuidelijkste pand (nummer 6) dreef
G. Zalm een winkel. Op de kaart draagt dit pand het nummer 558 (afb. 2). Later kwam ook dit pand bij het
logement. Het perceel daarachter met nummer 559 was eveneens van de gebroeders Scholten. In de zaal vonden veilingen en andere vergaderingen en festiviteiten plaats. Een nazaat, Jan Scholten Dzn, opende in de zomer van 1877 aan de overkant (het huidige Kaasmarkt 9) een koffiehuis met kolfbaan, genaamd de Kolfbaan
(afb. 3). In deze zaal vonden sindsdien de meeste evenementen plaats. De familie Scholten bleef het logement
de Oranjezaal tot in het begin van de twintigste eeuw exploiteren.
In 1932 adverteerde de eigenaar en kastelein J. Ellerbroek als Hotel Café Restaurant De Oranjezaal met
een in een zeventiende-eeuws gebouw, ‘mooi en rustig gelegen in het centrum der stad naast het prachtige
Waaggebouw. Ruime frissche kamers met stroomend water, gezellige conservatiezaal. Auto-Garage A.N.W.B.’
De naoorlogse exploitant C. Groot vroeg in zijn advertenties vooral aandacht voor de mogelijkheid die het
Hotel-Café-Restaurant bood voor recepties, bruiloften en vergaderingen.
In 1950 vond er in Kaasmarkt 2 een verbouwing plaats. Aan de achterzijde maakte een aanbouw grotendeels plaats voor een stalen brandtrap (afb. 10, 11). Op de zolder, die slechts toegankelijk was met een
spiltrap, bevonden zich vijf eenpersoonskamers en een tweepersoonskamer en een dienstkamer (afb. 12). Na
de verbouwing kwam er een uitgang via de zolder naar het buurpand tot stand en tevens een vluchtweg via
1 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen […], Enkhuizen 1666, 15-16.
2 Brandt 1966, 81.
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Afb. 3. De kaart van Egmond-Meijer uit 1902. Bij nummer 81 de
Oranjezaal en aan de overkant van de Vismarkt op nummer 86 de
Kolfbaan. Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 4. Het dakenplan van de Oranjezaal in
1944. Noordhollands Archief, Haarlem..

Afb. 5. Schets van Cornelis
Springer uit omstreeks
1865. Archief
Oud Enkhuizen.

Afb. 6. De Oranjezaal aan
het begin van de twintigste
eeuw. Foto Dekema.
Archief Oud Enkhuizen.
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Afb. 7. De Oranjezaal
aan het begin van de
twintigste eeuw. Archief Oud
Enkhuizen.

Afb. 8. De Oranjezaal in
het begin van de twintigste
eeuw. Foto D. van Krefeld.
Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 9. Opmetingstekening
uit 1944. Rijksdienst
Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

de brandtrap. De indeling veranderde eveneens. Na de verbouwing waren er vier eenspersoonskamers, twee
tweepersoonskamers en een badkamer. De dienstkamer verdween (afb. 13).
Het hotel kon steeds minder goed voldoen aan de steeds hogere eisen die de gasten stelden. Vanaf 1981
verhuurde Groot het hotel gedurende de zomermaanden aan de Nederlandse Jeugd Herberg Centrale als
jeugdherberg (afb. 15). Het noordelijke pand is tot op heden café annex bar van de hoogbejaarde C. Groot. In
de twee andere panden bevindt zich al jaren een pizzazaak en een groot aantal kleine appartementen. De vele
getimmerten onttrekken de historische kern van de huizen grotendeels aan het oog.
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Afb. 10. De achtergevel van Kaasmarkt 2. Bestaande toestand in 1950. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 11. De achtergevel van Kaasmarkt 2 in 1950..
Vergunde toestand. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 12. De zolderverdieping van Kaasmarkt 2 in
1950, bestaande toestand.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 13. De zolderverdieping
Van Kaasmarkt 2 in 1950,
vergunde toestand.
Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 14. De Oranjezaal in
1972. Foto G.J. Dukker.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Amersfoort.

Afb. 15. De Oranjezaal in
1988, aangeduid als ‘low
budget’. Collectie Heemschut.

Het complex bestaat uit drie vroegere panden aan de Kaasmarkt tussen het Verlaat aan de noordzijde
en de Waagstraat aan de zuidzijde. In de loop van de tijd ondergingen de drie panden aanzienlijke verbouwingen. Karakteristiek voor het complex als geheel is de op vier Ionische zuilen over de straat uitgebouwde
zaal van het middelste pand, dat vermoedelijk in het begin van de negentiende eeuw stamt (afb. 14, 15). De
oudste afbeelding van de Oranjezaal, een naar het leven getekende schets van Springer uit ongeveer 1865,
toont reeds dit overstek met zuilen (afb. 4). In die tijd moet het noordelijke pand, het huidige nummer 2,
volgens dezelfde schets nog zijn trapgevel uit het begin van de zeventiende eeuw hebben gehad. Aan het
einde van de negentiende eeuw moet deze geveltop hebben plaatsgemaakt voor de huidige afgeknotte gevel
met een dakkapel in het dakschild aan de voorzijde. Het pand heeft een onregelmatige, naar voren taps toelopende plattegrond met aan de achterzijde een latere aanbouw (afb. 16). Het pand nummer zes bestaat uit
twee delen. Het voorste gedeelte aan de Kaasmarkt bezit aan de voorzijde een eenvoudige lijstgevel met dakkapel. Dit pand lijkt uit de achttiende eeuw te dateren. Het kleine huis daarachter aan de Waagstraat vertoont
een gepleisterde gevel. Hierna zal blijken dat het nog een restant is van de bebouwing uit het begin van de
zeventiende eeuw. Op de binnenplaats achter de panden staat recente laagbouw met een plat dak van lage
kwaliteit.
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Afb. 16. Plattegrond van de
verdieping.

Afb. 17. Kaasmarkt 6 in
2006. Foto auteurs.

Afb. 18. De dakkapel van
Kaasmarkt 6. Foto auteurs.
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Beschrijving per pand
Op 30 november 2017 verrichtten de auteurs waarnemingen aan de drie panden. Van nummer 6 werden het
souterrain bekeken en de hoge begane grond, waarvan slechts de twee voorste spanten zichtbaar zijn. De overige, die volgens de eigenaar C. Groot nog compleet aanwezig zijn, gaan verscholen achter latere interieurafwerking. Boven de horeca in Kaasmarkt 4 en 6 bevinden zich meerdere kleinere appartementen, verbonden
met enge trappenhuizen en smalle gangetjes, tot in de nok van het dak. Veel bleef ook verborgen achter latere
beplatingen en andere goedkope interieurafwerking. Een en ander maakte het waarnemen moeilijk. De huidige beschrijving kan daardoor nog niet beschouwd worden als een systematische beschrijving, maar meer
als een verslag van de voorlopige waarnemingen.
Kaasmarkt 6 (hoek Verlaat)
Het huis bestaat uit een souterrain, een hoge begane grond en een kap. Het souterrain loopt door tot onder
de gemetselde stoep.
Gevels
De huidige voor van baksteen in kruisverband met afsluitende lijst, kwam tot stand aan het einde van de

Afb. 19. De achtergevel van
Kaasmarkt 6. Foto auteurs.

Afb. 20. De zeventiendeeeuwse sluitsteen in de
achtergevel van nummer 6.
Foto auteurs.
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Afb. 21. Het souterrain van
nummer 6 gezien naar de
Kaasmarkt. Foto auteurs.

Afb. 22. Het souterrain achterin, gezien naar het buurpand. Foto auteurs,

Afb. 23. De twee voorste gebinten gezien naar het noorden. Foto auteurs.
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Afb. 24. De twee voorste gebinten, zuidzijde.
Foto auteurs.

Afb. 25. Het café in nummer
6, gezien naar achteren.
Foto auteurs.

negentiende eeuw (afb. 17). Een trap van vijf treden van hardsteen met de vlucht haaks op de voorgevel leidt
naar de ingang met bovenlicht. De deur moet eveneens uit de late negentiende eeuw stammen. Boven de
vensters gaat een hoge borstwering op. De dakkapel boven de voorgevel heeft aan weerszijden van het venster een klassieke pilaster van hout (afb. 18). Over het onder de straat doorlopende gedeelte van het souterrain ligt metselwerk dat met een ronding aansluit op de voorgevel.
De zijgevel aan het verlaat is bepleisterd (afb. 17). Zeventiende-eeuwse stadsplattegronden geven aan dat
aan deze zijde nog een pand stond, dat in het Verlaat stond. Onderin de gevel zitten vierkante kelderlichten
en een latere ingang naar het souterrain, die een tijdlang de Bar ’t Keldertje bevatte. De drie grote schuifvensters moeten later, mogelijk in de negentiende eeuw zijn aangebracht. Dit omdat zij uit het ritme van de
muurankers staan, die verbonden zijn met de vroeg zeventiende-eeuwse gebinten binnen. Boven de begane
grond gaat een hoge borstwering van de zolder op. De bepleistering is versierd met blokmotieven.
De huidige achtergevel dateert vermoedelijk uit de late negentiende eeuw (afb. 19). Het gemetselde
rondvenster is dichtgezet. Deze bevat aan de bovenzijde een zandstenen sluitsteen uit de zeventiende eeuw
met een kinderhoofdje (afb. 20).
9

Afb. 26. Het overstek van Kaasmarkt 4 met
daaronder vier Ionische zuilen in 2006.
Foto auteurs.
Afb. 27. Kaasmarkt 4 met de Ionische zuilen.
Foto auteurs.
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Souterrain
Het souterrain bevat een eiken balklaag die nog uit de bouwtijd moet stammen (afb. 21). Sommige balken
bezitten een eenvoudige houten console (afb. 22).
Begane grond
In het voorste gedeelte van het huis zijn op de beletage twee zware eiken gebinten zichtbaar (afb. 23, 24, 25).
Deze bestaan uit muurstijlen, een sleutelstuk, een driehoekig korbeel en een dekbalk. De koppen van de
sleutelstukken vertonen een classicistisch profiel met hollen en bollen en opzij zit aan weerszijden een roosje,
zoals in de late gotiek gebruikelijk. Het voorvlak van de korbelen is licht gebogen. Houten toognagels dienen
ter fixatie van de pen-en-gatverbindingen. Deze kenmerken duiden op een bouwtijd in het begin van de zeventiende eeuw. De gebinten dieper in het huis gaan verscholen achter interieurafwerking (afb. 25). Afgaande op de ankers in de buitengevel telt het huis nog vijf van dergelijke gebinten (afb. 17). Het strijkgebint moet
met het vervangen van de voorgevel zijn verdwenen. Vermoedelijk is ook het strijkgebint aan de achterzijde
bij het vervangen van die gevel eveneens verwijderd.
Kap
Aan de kap zijn geen waarnemingen verricht. In het dakvlak aan de kant van het Verlaat duidt een reeks
kantelramen op bewoning. De hoge borstwering doet een kapconstructie met eiken krommers vermoeden.
Kaasmarkt 4 (middelste pand)
Gevels
De witgeschilderde zuilen, waarop het overstek rust, vertonen op de oude foto’s een donkere marmering, die
vermoedelijk nog onder de huidige verflagen schuilgaan (afb. 6, 7, 8). Bij eventuele restauratie verdient een
kleurenonderzoek daarom aanbeveling. De zuilen dragen een klassiek hoofdgestel van hout (afb. 26, 27, 28).
In het muurwerk daarboven, uitgevoerd in kruisverband, zitten aan de voorziende drie schuifvensters met
een negentiende-eeuwse roedeverdeling en opzij veel smallere schuifvensters.
De achtergevel, opgetrokken uit gele baksteen, stamt nog uit het begin van de zeventiende eeuw (afb.
29, 30). Het kruisverband onderin de gevel duidt er op dat deze hier tenminste eensteens is. Net onder het
later aangebrachte venster op de verdieping bevindt zich nog een gedeelte van een horizontale gemetselde
lijst van twee trapsgewijs uitstekende metsellagen. Boven het venster op de verdieping bestaat het muurwerk

Afb. 28. Ionisch kapiteel van
Kaasmarkt 4. Foto auteurs.
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Afb. 29. De achtergevel van Kaasmarkt 4 in 2006. Rechts
het achterhuis van nummer 6. Foto auteurs.

Afb. 30. De achtergevel van Kaasmarkt 4 in 2006.
Foto auteurs.

Afb. 31. De kelder achterin
Kaasmarkt 4, gezien naar
de kelder in nummer 6.
Foto auteurs.
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Afb. 32. Achterin de zaal op
de verdieping van nummer
4 stonden kwartronde hoekkasten van vloer tot plafond.
Foto auteurs.

Afb. 33. De achterste twee
gebinten in nummer 4.
Foto auteurs.

voornamelijk uit meerdere lagen strekken, afgewisseld met een laag koppen. De basis van de geveltop bestaat
uit een gemetselde lijst van twee trapsgewijs uitstekende metsellagen. De lijst hoger in de geveltop bestaat uit
één metsellaag. Tussen de schouders tot aan de eerste metsellaag bevinden zich aan weerszijden vier beitels.
Daarboven zijn aan weerszijden nog eens zeven veel kleinere beitels gemetseld.
Kelder
Het huis bestaat uit een diep pand, dat gedeeltelijk is onderkelderd. Deze kelder staat in verbinding met die
van Kaasmarkt 2 (afb. 31).
Begane grond
Het pand heeft op de begane grond horeca. Recente afwerking onttrekt hier de geschiedenis aan het oog.
Verdieping
De zaal op de verdieping bevat nu appartementen, waartoe provisorisch ogende betimmeringen zijn aangebracht. Achter de later betimmeringen gaan nog onderdelen van het vroegere interieurafwerking schuil,
waaronder sporen van ronde hoekkasten (afb. 32).
In het achterste gedeelte van het huis komen achter later aangebrachte platen sleutelstukken en korbelen
13

Afb. 34. Deels zichtbaar het
derde en vierde gebint van
achteren in nummer 4.
Foto auteurs.

Afb. 35. De voorste kap
van Kaasmarkt 4.
Foto auteurs.

Afb. 36. De omtimmerde
jukken aan de achterzijde
van nummer 4. Foto auteurs.
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Afb. 37. De vliering aan de
achterzijde van nummer 4.
Foto auteurs.

Afb. 38. De vliering in
het achterste deel van
nummer 4. Foto auteurs.

tevoorschijn (afb. 33, 34). Het ojiefprofiel in de kop en de gesneden roosjes opzij wijst er op dat het hier om
gebinten uit de eerste helft van de zeventiende eeuw gaat. De dichte, driehoekige korbelen hebben een gebogen voorvlak, volgens het gebruik in het begin van de zeventiende eeuw.
Kappen
Het voorste gedeelte van het huis heeft een eigen, afgeknotte kap met een kantelraam aan de voorzijde, die
vermoedelijk uit de negentiende eeuw dateert (afb. 35). Het achterste gedeelte van de kap, die zich onderscheidt door een iets andere doorsnede, lijkt achter een betimmering nog de oorspronkelijke jukken te bevatten (afb. 36). Ook de vliering met sparren vertoont kenmerken van de zeventiende eeuw (afb. 36, 37).
Tussenmuur
Tussen de panden nummer 4 en 6 bevindt zich voor Enkhuizen uitzonderlijk dik muurwerk, beneden ongeveer een meter dik en hogerop ongeveer 0,8 meter. Deze muur zou een restant kunnen zijn van vroegere
bebouwing op deze plaats.
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Afb. 39. De voorgevel van Kaasmarkt 6.
Foto auteurs.

Afb. 40. De dakkapel van Kaasmarkt 6.
Foto auteurs.

Afb. 41. De gevels aan de
Waagstraat, rechts het
voorhuis, daarachter het
achterhuis en links een
latere aanbouw. Foto auteurs.
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Kaasmarkt 6 (hoek Waagstraat)
Gevels voorhuis
Het pand Waagstraat 6 bestaat uit een voorhuis dat in de achttiende eeuw moet zijn opgetrokken en een korter huis erachter (afb. 41). De ingang zit in de middenas (afb. 39). Aan weerszijden daarvan zitten schuifvensters met een achttiende-eeuwse roedenverdeling. De kleine ruitjes keren terug in de drie schuifvensters op
de verdieping en in de dakkapel boven het houten hoofdgestel. De dakkapel vertoont aan de bovenzijde een
gebogen lijst in Rococo (afb. 40). De zijgevel bevat drie vensterassen met schuifvensters (afb. 41).
Interieur voorhuis
De balkenlaag van het voorhuis gaat schuil achter een systeemplafond (adfb. 42). Het lijkt te gaan op balken
met een hoekprofiel. Afgaande op de ankers aan de buitenzijde telt het huis acht balkvakken. Op de verdieping vallen evenmin oude delen waar te nemen (afb. 43). De kap lijkt eveneens achttiende-eeuws te zijn
(afb. 44, 45, 46).

Afb. 42. De horeca op de
begane grond van nummer 6,
gezien naar de Kaasmarkt.
Foto auteurs.

Afb. 43. Het interieur van de
vroegere discotheek.
Foto auteurs.
17

Afb. 44. De zolder van
nummer 6 gezien naar de
Kaasmarkt.. Foto auteurs.

Afb. 45. De zolder van het
voorste pand op nummer 6,
gezien naar achteren.
Foto auteurs.

Afb. 46. De zolder van het
voorste pand op nummer 6,
gezien naar achteren.
Foto auteurs.
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Afb. 47. Het achterhuis van nummer 6 in de Waagstraat.
Foto auteurs.

Het achterhuis aan de Waagstraat
Het korte achterhuis aan de Waagstraat bestaat uit twee bouwlagen en een kap (afb. 47). De kap van dit pand
staat niet in directe verbinding met die van het voorhuis. Boven de vensters van de verdieping gaat, net zoals
bij Kaasmarkt 6, een hoge borstwering op.
Op de begane grond zijn geen gebinten te zien. De zoldering bestaat uit dicht bijeen gelegen balken
(afb. 48). Deze balklaag zou later aangebracht kunnen zijn om een extra bouwlaag te creëren.
Gebinten op de verdieping van het achterhuis
Op de verdieping staan drie eiken gebinten, bestaande uit een muurstijl tegen de noordmuur, een driehoekig korbeel, een sleutelstuk met een classicistisch profiel in de kop en een gesneden roos opzij (afb. 49, 50,
51, 52). Deze duiden op een bouwtijd in het begin van de zeventiende eeuw. Aan de straatzijde (zuidzijde)
zijn de balken ingelaten in de muur (afb. 53). Dat kan er op wijzen dat de muur aan deze zijde ooit een ver
nieuwing onderging.
Tussen de gebinten bevinden zich rondbogige spaarvelden (afb. 49). Het valt niet te zien of deze aangebracht zijn in het stucwerk, of dat deze ook in de baksteen erachter zijn gematerialiseerd.
De kap van het achterhuis
Van de kap resteren drie eigen jukken, elk bestaande uit krommers, korbelen en een dekbalk (afb. 54, 55, 56,
57, 58). De onderdelen zijn allen van telmerken voorzien. Deze dragen van achter naar voor, gezien vanaf
de Kaasmarkt, de merken X, VIIII en VIII aan de zuidzijde. Dezelfde getallen zijn aan de noordzijde aangebracht met stippen. Kennelijk betreft het hier het achterste gedeelte van het huis dat oorspronkelijk doorliep
tot aan de Kaasmarkt. Het gedeelte met de telmerken vanaf VII en lager maakte in de achttiende eeuw plaats
voor het huidige voorhuis. Over de jukken liggen eiken wormen. De overige onderdelen van de kap zijn weggewerkt achter recente interieurafwerking.
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Afb. 48. De balklaag in het
achterhuis van nummer 6. Foto
auteurs.

Afb. 49. De gebinten op de
verdieping van het achterhuis
in de Waagstraat.
Foto auteurs.

Afb. 50. Sleutelstuk op de
verdieping van het achterhuis
in de Waagstraat.
Foto auteurs.
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Huisje achter het achterhuis.
Het huisje achter het achterhuis moet rond 1900 of later zijn verrezen (afb. 59). Het onderste gedeelte van de
gevel bestaat uit steens metselwerk in kruisverband, daarboven is in een andere steen in halfsteensverband
gemetseld.
Conclusie
Door de horeca en de intensieve bewoning tonen deze drie panden niet op hun best. Het betreft drie panden
die een hoogwaardig logement herbergden. Een groot deel van de panden stamt nog uit de zeventiende eeuw.
Aan de voorzijde zijn Kaasmarkt 4 en 6 vernieuwd in de achttiende en de negentiende eeuw. De geschiedenis
van het pand en ook nog eventuele sporen van vroegere interieurs gaat nu verscholen achter betimmeringen
en latere plafonds. Door een intensieve restauratie zou het oude en eerbiedwaardige complex weer aan het
licht kunnen treden.

Afb. 51. De gebinten op de
verdieping van het achterhuis
in de Waagstraat.
Foto auteurs.

Afb. 52. De gebinten op de
verdieping van het achterhuis in de Waagstraat.
Foto auteurs.
21

Afb. 53. De balken ingestoken
in de muur aan de straatzijde.
Foto auteurs.

Afb. 54. Jukken met krommers in de kap van het achterhuis. Foto auteurs.
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Afb.55. Juk met het telmerk X, achterin.
Foto auteurs.

Afb. 56. Juk VIIII. Foto auteurs.

Afb. 57. Juk VIII. Foto auteurs.

Afb. 58. Juk VIIII. Foto auteurs.

Afb. 59. De aanbouw aan de Waagstraat. Foto auteurs.
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