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Waagstraat 7, Enkhuizen
door Gerrit Vermeer
Vereniging Oud Enkhuizen
voor de gemeente Enkhuizen
juni 2016
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Afbeelding omslag: De voorgevelvan Waagstraat 7. Foto Klaas Koeman.
2

ò

Afb. 1. Detail van de minuutkaart uit 1832 van Enkhuizen, sectie E.. De rode pijl geeft de positie aan van het huidige
Waagstraat 7. Het noorden is boven.

Identificatie
Waagstraat 7, 1601 JN Enkhuizen
Gemeentelijk monument 0388/WN143
Situering
Het huis maakt deel uit van een bouwblok, omsloten door de Westerstraat aan de zuidzijde, de Peperstraat
aan de westzijde, de Kaasmarkt aan de oostzijde en de Waagstraat aan de noordzijde (afb. 1). De Westerstraat
vormt een onderdeel van de nagenoeg rechte weg die dwars door de Streek loopt. De weg vormde ooit de
ontginningsbasis van deze tussen Hoorn en Enkhuizen gelegen polders in West-Friesland. Langs de noordzijde van de Westerstraat liep, binnen de binnenstad van Enkhuizen, een enigszins bochtige waterloop, die
nu gedeeltelijk gedempt is. De huidige Noorder Boerenvaart en de Driebanen zijn nog aanwezig als grachten.
De Wegjes en de Karnemelksluis waren nog open op de minuutkaart van 1832, maar werden in de twintigste
eeuw gedempt. De Waagstraat, zo bleek onlangs uit een opgraving, maakte ook deel uit van deze waterloop.
De Waagstraat was echter al aangeplempt op de kaart van Van Deventer uit 1560. In die tijd was het gedeelte
van de Nieuwe Haven (de huidige Zuider Havendijk en de Noorder Havendijk) waar deze waterloop in uitmondde, de huidige Kaasmarkt, ook reeds gedempt. De huidige Kaasmarkt heette destijds de Vischmark.
Op de minuutkaart uit 1832 valt nog goed te zien, dat het bouwblok oorspronkelijk grotendeels uit kavels bestond, die van de Westerstraat naar de huidige Waagstraat liepen. In 1832 waren enkele van deze diepe
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Afb. 2 en 3. De bestaande toestand in februari 1942 en de gewijzigde toestand, tekening Dik Fleddérus.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 4. De plattegrond na de verbouwing van 1942. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 5. De voorgevel en westelijke zijgevel, juni 2016. Foto Klaas Koeman.

kavels nog ongesplitst, zoals de nummers 591 en 592. Parallel aan deze diepe kavels loopt door het bouwblok
de Sleutelsteeg. Het huidige Waagstraat 7 staat langs de oostzijde van deze steeg. Tussen nummer 7 en het
buurpand nummer 9 bevindt zich een osendrop. Nummer 7 betreft een diep en voor Enkhuizen tamelijk
breed pand, bestaande uit een begane grond en een hoge zolder met een vliering. De voorgevel is licht gerend. In 1832 diende het als pakhuis van Doortje Ossekooper.
Verbouwingen
Op 12 februari 1942 verkreeg de toenmalige eigenaar, J. Poen uit Enkhuizen, vergunning voor de verbouwing van het ‘winkelhuis met werkplaats’. Architect Dik Fleddérus (1908-2002) voorzag het van de huidige
voorgevel met een karakteristieke glazen pui in historiserende vormen.1 De tekening van de vroegere situatie
toont een vrijwel dichte gevel met in het midden een hoge en brede poort met twee hoge deuren en een halfrond bovenlicht (afb. 2). Aan weerszijden van deze poort zaten kleine ovale vensters. Aan de bovenzijde sloot
een rijk geprofileerde kroonlijst de gevel af. Fleddérus handhaafde deze kroonlijst en ook de dakkapel met
het ronde venster erboven (af. 3). In het muurwerk boven de beglaasde onderpui werd tijdens de verbouwing
een van elders afkomstige gevelsteen geplaatst. Deze toont een geharnaste ridder te paard met als opschrift
‘Malkontense ruiter’.2 De Malcontenten waren bezorgde katholieken in de Zuidelijke Nederlanden die zich
achter Philips II schaarden en tegen het opkomende protestantisme. Na de verbouwing in 1942 diende de
ruimte achter de glazen pui als winkel (afb. 4). Daarachter bevond zich een magazijn en een kantoortje.
Het achterste gedeelte van de begane grond diende als werkplaats. Aan de Sleutelsteeg voorzag Fleddérus de
werkplaats van een brede ingang, waartoe de vroegere poort in de voorgevel werd hergebruikt (afb. 7). Een
paar maanden later kreeg het pand een watercloset met septictank.3
1 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 4034 Enkhuizen, Waagstraat 7,
Veranderen woning, 12-2-1942.
2 WA, 1325, Gemeentebestuur Enkhuizen 1922-1979, 437 Stukken betreffende het in bruikleen geven van gevelstenen, 1942-1966,
zie Waagstraat 7.
3 WA, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 4035 Enkhuizen, Waagstraat 7, Veranderen woning, 11-61942.
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Afb. 6 en 7 (boven). De zijgevel met de rond
vennsters en de poort, die tot 1942 in de voor
gevel zat. Foto’s auteur.

Afb. 8 (links). De achtergevel. Foto Klaas Koeman.
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Afb. 9. Metselwerk met klezoren uit de eerste helft van de zeven
tiende eeuw in de achtergevel. Foto auteur.

In de twintigste eeuw bleef het pand als werkplaats en
als winkel in gebruik. In 1950 vroeg J. Poen vergunning aan
voor het inrichten van een loodgieterswerkplaats.4 Van 1965
tot 2010 huisde in nummer 7 en nummer 5 aan de overzijde
van de sleutelsteeg de winkel en het installatiebedrijf van
Dick en Alice Degeling, gespecialiseerd in sanitair, verwarming, koken, koelen en warmwatervoorzieningen. Vanaf
2002 richtte dit bedrijf zich nog uitsluitend op haarden en
kachels. Op de bovenverdieping waren slaapkamers, die bij
het buurpand nummer 9 waren getrokken, de woning van
de familie Degeling.
Momenteel bestaan er plannen om van het huis weer
een apart woonhuis te maken.
De gevels
Waagstraat 7 bezit nog een houtskelet uit het begin van de
zeventiende eeuw, maar aan de voorgevel valt deze oude
kern niet meer af te lezen (afb. 5). Van de voorgevel resteert
de imponerende houten lijst nog van de voorganger van
de huidige gevel. Ooit moet de gevel een geveltop hebben
gehad, maar na verwijdering maakte deze plaats voor een
dakschild met pannen. De dakkapel met het ronde venster,
nog wel aanwezig in 1942, maakte later plaats voor twee
moderne kantelramen.
De zijgevel is geheel aangestreken. Een latere toevoeging van metselwerk, herkenbaar door een sprong,
wijst er op, dat de gevel in het verleden last had van zettingen (afb. 5). Halverwege zitten twee rondvensters
(afb. 6) en achterin zit de poort, die vroeger in de voorgevel zat, en nu op de smalle steeg uitkomt (afb. 7).
In de achtergevel zitten twee grote schuifvensters met een negentiende-eeuwse roedenverdeling en links
een deur met een bovenlicht (afb. 8). In de verticale strook muurwerk rechts zijn nog oranjerode bakstenen
zichtbaar uit de eerste helft van de zeventiende eeuw (afb. 9). Ter voorbereiding van de rechtstand van de gevelbeëindigingen van het kruisverband zijn klezoren (kwart bakstenen) toegepast, zoals dat tot het einde van
de zeventiende eeuw gebruikelijk was. Verder zitten er in het gedeelte van de oostelijke zijgevel die doorloopt
tot voorbij het buurpand nog een tweetal oude ankers. De overige ankers zijn van moderne toevoegingen.
De begane grond
De gebinten en de balklaag van de begane grond zijn vrijwel geheel aan het ook onttrokken door recente
voorzetwanden en een systeemplafond. Een blik boven het systeemplafond leert dat er van de vroegere balkenlaag nog het nodige aanwezig is (afb. 10). Aan de achterzijde van het huis zitten tamelijk zware eiken
balken. De sleutelstukken er onder vertonen aan de voorzijde een klassieke profilering. Achter tegen de oostgevel valt de raveling te onderscheiden van een haard. Aan weerszijden van de kreupele balk vertoont de
raveelbalk de voor Enkhuizen gebruikelijke gesneden accoladeboog. Muurstijlen zijn boven het systeemplafond niet met zekerheid vast te stellen. Lege gaten van vroegere houten toognagels in de dekbalken, wijzen er
echter op dat er onder de sleutelstukken ooit korbelen zaten. Deze vormden een driehoek tegen het zijwaarts
schranken tussen dekbalk en muurstijl. De houtconstructie beneden komt wellicht beter in beeld na verwijdering van de huidige interieurafwerking.
4 WA, 1325, Gemeentebestuur Enkhuizen 1922-1979, 5860 Enkhuizen, Waagstraat 7, oprichten van een loodgieterswerkplaats,
1950.
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Afb. 10 (boven). Een blik boven het systeemplafond
van de begane grond, gezien naar de achtergevel. De
raveelbalk bevat gesneden accoladebogen. Foto Klaas
Koeman.

Afb. 11 (links). Krommer en dekbalk van een van de gebin
ten aan de achterzijde. Het korbeel is vervangen door een
plank. Foto auteur.
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Afb. 12, (links). Een juk met sporen van de halfhoutse
verbinding van het verwijderde korbeel. Foto auteur.

Afb. 13, (rechts). Het juk nummer 12 aan de achterzijde
van het huis. Foto auteur.

De kap
Door de voor Enkhuizen ongebruikelijk grote breedte van het pand, beschikt deze over een ruime kap met
twee jukken op elkaar. De onderste jukken staan op de huidige zolderverdieping, de jukken daarboven in een
ruimte die als vliering dient.
Onderste zolder
Op de onderste zolder staan, meer of minder compleet, elf jukken (afb. 11-16). Vermoedelijk stonden er
tegen de verdwenen voor- en achtergevel nog een strijkjuk. De gevel en de strijkjukken maakten later echter
plaats voor een schuin dakvlak. Aan de nummering van de telmerken op de onderste zolder valt dit ook waar
te nemen. Het eerste juk draagt het telmerk 2 (afb. 14). Aan de achterzijde eindigt de reeks met telmerk 12
(afb. 15, 16). Dat duidt er op dat de kap, inclusief die tegen de voor- en achtergevel, oorspronkelijk 13 jukken
telde.
De jukken staan nog wel allemaal in numerieke volgorde, met rechte nummers aan de westzijde en gebogen nummers aan de oostzijde, maar de jukken zijn niet meer compleet. De krommers zijn met een penen-gatverbinding bevestigd aan de dekbalken. De onderzijde van de eiken krommers moeten op enig moment slecht zijn geweest. Ze zijn onder het blokkeel afgezaagd. Het weggezaagde werd vervangen door een
houten blok (afb. 11, 12). De korbelen tussen de krommers en de dekbalken, die zijwaarts schranken moesten voorkomen, zijn overal verwijderd, kennelijk met de bedoeling meer stahoogte te creëren. De korbelen
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Afb. 14 (linksboven. Het telmerk van juk drie (gebogen).
Foto Klaas Koeman.
Afb. 15 (rechtsboven). Telmerk van juk 12 (recht).
Foto Klaas Koemen.
Afb. 16 (beneden). Telmerk van juk 12 (gebogen). Foto
Klaas Koeman.
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Afb. 17. De kap in de bovenste zolder, gezien naar de achtergevel. Over de jukken ligt aan weerszijden een wormbalk,
die de sparren ondersteunt. Foto Klaas Koeman.

zaten met een halfhoutse verbinding vast aan de dekbalk. Aan de onderzijde stonden ze op een lip tegen de
krommers aan. Deze op veel plaatsen nog zichtbare lip behoedde de krommers voor afglijden naar beneden.
De inkassingen van de halfhoutse verbindingen in de dekbalken zijn overal opgevuld (afb. 12). Het verwijderen van alle korbelen leidde kennelijk tot problemen, want op verschillende plaatsen is daarvoor in de plaats
een plank tegen het juk gespijkerd (afb. 11, 12, 13). Aangezien de sporen van de bevestigingen nog zichtbaar
aanwezig zijn, zouden de huidige planken weer vervangen kunnen worden door korbelen, waardoor de jukken weer hun oorspronkelijke voorkomen krijgen.
Niet alle telmerken konden worden waargenomen, aangezien enkele jukken zijn opgenomen in een
schrotenwand en van een juk slechts de dekbalk resteert. In het onderste gedeelte van de kap zijn de volgende
waargenomen (van voor naar achter):
II			CC
ÌII			CCC
Opgenomen in schrootjeswand
Losse balk
Opgenomen in schrootjeswand
VII
VIII			VCCC
Opgenomen in schrootjeswand
X			[gebogen] V
XI			XC
XII			XCC
De sporen of sparren, alemede de worm die over de jukken moet liggen, zijn op de onderste zolder niet waar
te nemen, doordat ze schuil gaan achter schrootjes en andere interieurafwerking.
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Afb. 18, 19. Juk nummer 3 met een recht
(linksboven) en een gebogen telmerk
(lrechtsboven). Foto’s Klaas Koeman.

Afb. 20. Telmerk VIII. Foto Klaas Koeman.
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Afb. 21. Halfhoutse verbindingen met zwaluwstaarten, bevestigd met houten toognagels, aan de voorzijde van het huis.
Foto auteur.

Bovenste zolder of vliering
Langs de uiteinden van de onderste jukken loopt in de lengterichting een worm, waarop zowel de sparren
steunen van de onderzolder als die van de bovenzolder. Op deze wormen staan ook de eiken jukken van de
bovenste zolder (afb. 17-23). Deze jukken dragen ook wormen, die de sparren van de bovenzolder hogerop
ondersteuning bieden. Twee van de jukken zijn later vervangen, de overige zijn in de meeste gevallen nog
compleet. Bovenin de kap zijn de jukken uiteraard kleiner dan die beneden, Ze hebben geen krommers,
maar schuine stijlen onder elke balk. De korbelen zijn met een halfhoutse zwavelstaart bevestigd aan de
balken met houten toognagels(afb. 21-23). De balken zelf zitten met halfhoutse verbindingen aan de schuine
stijlen vast. Daarbij is soms ook een zwaluwstaart toegepast (afb. 21). Door het schuine dakvlak aan voor- en
achterzijde telt het bovenste gedeelte van de kap slechts 9 jukken, waarvan de nummering aan de voorzijde
begint met het telmerk 3 (afb. 18, 19). Het laatste juk is vervangen en zal telmerk 11 gedragen hebben. De
telmerken aan de oostzijde konden niet goed worden waargenomen doordat een stelling in de weg stond.
De volgende telmerkenzijn waargenomen (van voor naar achter):
III			CCC
IIII			CCCC
V
VI
Juk vervangen
VIII
VIIII
X
Juk vervangen
Tussen elk juk zitten steeds vier tamelijk zware sparren (afb. 17). Hierover liggen nu platen van hardboard.
Op tal van plekken zit in de hoeken van de eigen balken spinthout. Het moet daarom mogelijk zijn de kap
nader te dateren aan de hand van dendrochronologisch onderzoek.
De kap is belegd met Oud Hollandse pannen.
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Afb. 22. Juk op de bovenste zolder met telmerk V. Foto auteur.

Afb. 23. Het juk op de bovenste zolder met telmerk VIIII. Foto auteur.
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Conclusie
Aan de voorgevel valt niet te zien, dat het hier een pand betreft dat vermoedelijk ergens in de eerste decennia
van de zeventiende eeuw tot stand kwam. Van de huidige historiserende voorgevel is alleen de kroonlijst oud.
De rest van de gevel kwam in 1942 tot stand naar een plan van de Enkhuizer architect Dik Fleddérus. De van
een ander pand afkomstige gevelsteen is in dat jaar herplaatst.
In de achtergevel zit rechts nog metselwerk met klezoren uit de eerste helft van de zeventiende eeuw,
herkenbaar aan de warme, oranjerode kleur van de baksteen. Deze kwetsbare baksteen is opnieuw gevoegd
met harde cement in plaats van een opofferende, zachte mortel.
Op de begane grond blijken de zeventiende-eeuwse eiken binten nog voor een groot deel aanwezig, al
valt er door de huidige interieurafwerking weinig van te zien. Achterin het huis aan de oostzijde zit nog een
raveelbalk van een vroegere haard, met de voor Enkhuizen gebruikelijke, gesneden accoladebogen.
Van de onderste zolder blijken de meeste jukken van de kap er nog te staan, zij het dat de korbelen zijn
verwijderd. In sommige gevallen zijn deze vervangen door een plank. De vorm van de vroegere korbelen is
nog goed te bepalen. Het zou mooi zijn als deze op enig moment weer terugkeerden, zodat de kap weer zijn
vroegere voorkomen en oorspronkelijke hechtheid terugkrijgt.
Van de bovenste zolder is de kap nog grotendeels intact.
Bij de aanwijzing als gemeentelijk monument gaven destijds vooral de beeldbepalende kwaliteiten van
de doorslag. Het pand heeft door de historiserende voorgevel een oud voorkomen, maar de gevel zelf is in
feite nieuw. Na deze bouwhistorische waarnemingen kan gesteld worden, dat de kern van het pand nog uit de
eerste decennia van de zeventiende eeuw lijkt te stammen. Een dendrochronologisch onderzoek zal vermoedelijk een meer exacte datering opleveren. De bouwhistorische waarde van het pand is hoog, juist ook omdat
dergelijke brede en hoge kappen bij woonhuizen in Enkhuizen zeldzaam zijn.
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