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Identificatie
Waagstraat 28, 1601 JN Enkhuizen
Rijksmonument nummer 15111
Kadastraal N 1634/30

Situering
Het pand Waagstraat 28 staat op de hoek met de Erwtenmarkt in een blok tussen Waagstraat, Erwtenmarkt, 
Verlaat en de Kaasmarkt. Op de kaart van Janssonius uit 1653 bestaat het gehele blok uit betrekkelijk kleine 
panden (afb. 1). Die minuutkaart van 1832 toont een ander beeld (afb. 2). Daar staan aan de Waagstraat 

Afb. 1. Detail van de 
kaart van Enkhuizen door 
Janssonius uit 1657. De 
rode pijl geeft de huidige 
Waagstraat 28 aan.

ò

Afb. 2. De minuutkaart uit 
1832 met op de hoek, aan-
gegeven door de rode pijl, het 
huidige Waagstraat 28.

ò

ò

Afb. 3. Waagstraat 28 op 
Google Maps.
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Afb. 4. Waagstraat 28 op een foto die genomen is voor de restauratie in 1943.. Foto archief Oud Enkhuizen.

Afb. 5. en 6. Lengtedoorsnede pand en dwarsdoor-
snede kap. Tekening van de bestaande toestand in 
oktober 1942 door D. Fleddérus. Westfries Archief, 
Hoorn.

Afb. 6. De plattegrond van de be-
gane grond tot 1951.
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inderdaad kleine panden, maar aan de noordzijde van het blok, aan het Verlaat, grenzen meest grotere per-
celen. De percelen Sectie E550 tot en met E553, aan de achterzijde van Waagstraat 24-28, waren in de jaren 
dat de minuutkaart werd opgesteld in bezit van Pieter Karsten. Ze stonden aangegeven als hof (onbebouwd). 
Later verrees hier een rij kleine arbeiderswoningen, die in de jaren zeventig plaatsmaakte voor een bioscoop 
(sinds 2006 sportschool). Daarmee kreeg deze hoek van het blok definitief een tamelijk grootschalig karakter 
(afb. 3). De drie panden aan de Kaasmarkt vormden in 1832 al een kadastraal geheel, zoals heden nog steeds 
het geval is.

Waagstraat 28 heeft ongeveer dezelfde omvang en een vrijwel identieke geveltop met een inzwenkende 
en uitzwenkende toplijn als Waagstraat 26 (rijksmonument 15110). In 1832 hadden nummer 28 en 26 de-
zelfde eigenaar, Andries de Vries, van beroep boer. De Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigena-
ren gemeente Enkhuizen, Sectie E, per 1 januari 1832, vermeldt nummer 26 als pakhuis en nummer 28 als 
huis, maar aangezien juist nummer 28 van oudsher al bekend staat als pakhuis, moeten beide panden in de 
Tafel abusievelijk zijn verwisseld.

Waagstraat 24 (Rijksmonument 15109) vertoont dezelfde maten als nummer 28 en 26, maar een iets an-
dere voorgevel. Deze is echter later opnieuw opgetrokken uit een andere baksteen. 1 De drie achtergevels van 
Waagstraat 24-28 vertonen wel een opvallende overeenkomst (afb. 10). Ze staan precies in lijn, hebben alle 
drie een eenvoudige tuitgevel zonder vlechtingen en aan de onderzijde van de geveltop loopt bij alle drie de 
panden, nog bij alle panden grotendeels deels aanwezig, een doorlopende bloklijst van baksteen. Op grond 
van al deze overeenkomsten, lijkt het waarschijnlijk dat Waagstraat 24, 26 en 28 oorspronkelijk een drieling 
vormden.

Restauratie in 1943
In oktober 1942 maakte architect D. Fleddérus uit Enkhuizen een plan voor de restauratie van Waagstraat 
28 in opdracht van Z. Jelles van de Gebr. Z.C. Jelles Schilder- Glas Behangerszaak, de toenmalige eigenaar 
van het pand.2 Als doel gaf de vergunning aan het ‘Restaureren van het perceel in oorspronkelijke staat’. De 
vergunning werd verleend op 17 maart 1943, waarna het werk nog werd uitgevoerd. Bij de vergunningaan-
vraag zitten ook tekeningen van de bestaande situatie in 1942. Bovendien bestaat er nog een foto van voor 
de restauratie (afb. 4).3 Daaruit valt op te maken, dat bij de restauratie vooral de zijgevel aan de Erwten-
markt een stevige ingreep onderging. Voor 1943 bestond die uit een lappendeken van uiteenlopende stukken 
muurwerk die getuigen van reparaties en ingrepen uit verschillende perioden. Rechtsonder zat zelfs een vrij 
groot stuk slordig muurwerk dat vermoedelijk was opgetrokken uit hergebruikte gele bakstenen. Meerdere 

1 Frans Chatellon, Klaas Koeman, Suus Messchaert-Heering e.a., 40 jaar Stadsherstel Enkhuizen, Stadsherstel Enkhuizen: Enkhui-
zen, 2013, 84-86.
2 Westfries Archief, Hoorn, 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 3970, Enkhuizen, Waagstraat 28; 
Restaureren pand, 17-4-1943, kadastraal nummer: E 0571.
3 Foto hoek Waagstraat-Erwtenmarkt van voor 1943, Archief Oud Enkhuizen, archiefnummer 12559, bestandsnaam 
SD_1948xxxxOE0113.jpg.

Afb. 7. Opstanden in 1944. Collectie Gemeente Enkhuizen, K151 B70.
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Afb. 8. Waagstraat 28, 26 en 25 om-
streeks 1970. Foto Mv. Zwaan, archief Oud 
Enkhuizen.

Afb. 9. De achtergevel van Waagstraat 28 in 
1972. Foto Ton Boon, archief Oud Enkhuizen.
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ontlastingsbogen wezen op de vroegere aanwezigheid van openingen. Alleen onder de boog linksboven in 
de gevel was de omtrek van de vroegere vensteropening zichtbaar, doordat deze koud was dichtgezet. Na 
de restauratie vertoonde het metselwerk overal dezelfde baksteen en zag het er uit als nieuw (afb. 8, 11, 13), 
maar met uitwissing van alle bouwsporen. Op dezelfde foto zag het muurwerk van de voorgevel er al opval-

Afb. 10. De achtergevels, van links naar rechts, nummer 24, 26 en 28. Foto’s auteur.

Afb. 11. De gevel aan de Erwtenmarkt. Foto’s auteur.
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Afb. 12. De in 1943 herplaatste gevelsteen, 
arfkomstig van een ander pand. Foto auteur.

Afb. 13. Nummer 28, 26 en 24. Foto’s auteur.
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lend strak uit. Kennelijk was die al eerder een keer aangepakt. In 1943 werd ook de tot op heden aanwezige 
achttiende-eeuwse gevelsteen met Fortuna aangebracht, die voordien lag opgeslagen bij de gemeente en af-
komstig was uit een slooppand (afb. 12).

Afb. 14, 15, 16. Ankers op de voorgevel van nummer 28. Foto auteur.

Afb. 17. De ruimte onder het verdiep in het achterste deel van het pand. Foto auteur.
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Afb. 19. De gebinten in 
het hoge voorhuis. Foto 
auteur.

Afb. 20. Gezicht op het 
verdiep vanuit het hoge 
voorhuis. Rechtsonder een 
gedeelte van de blinde 
houten poort aan de zijde 
van het buurhuis. Foto 
auteur.

Afb. 18. De ruimte op het 
verdiep. Foto auteur.
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De voorgevel
De geveltop van het bescheiden pand heeft boven de gemetselde lijst met muizentand een opmerkelijke om-
trek (afb. 4, 7, 8, 13). De lijst met muizentand langs de onderzijde van de geveltop zit in lijn met de onder-
zijde van het dakvlak. Daarboven gaat de geveltop eerst nog een vijftiental metsellagen verticaal omhoog, 
waarna de rechtstand eindigt in een klein, met baksteen afgedekt tussentrapje. Daarna volgt een gedeelte met 
een gebogen toplijn, eerst uitzwenkend en vervolgens inzwenkend, ook met een hoogte van ongeveer vijftien 
metsellagen. Over de toplijn ligt een rollaag. Dit motief vindt een eindpunt in een volgend tussentrapje, afge-
dekt met platte bakstenen. Vandaaruit vertrekt opnieuw een gebogen gedeelte, eerst ook weer uitzwenkend 
en vervolgens inzwenkend, opnieuw afgezet met een rollaag. Dit keer dient een uit het gevelvlak stekende, 
horizontale lijst van baksteen als beëindiging. Dit gedeelte telt ruim dertig lagen baksteen, twee keer zo hoog 
als het in- en uitzwenkende gedeelte er onder. Boven de horizontale lijst bekroont een klein trapgeveltje met 
door baksteen afgedekte treden de gevel. Het buurpand nummer 26 heeft vrijwel dezelfde geveltop. Het is 
een bijzondere en zeldzame combinatie van de in- en uitzwenkende gevel met de trapgevel. 

Voor de restauratie van 1943 moet de voorgevel van het hoekpand op de Waagstraat al een keer stevig 
zijn aangepakt. In het metselwerk onder de geveltop vallen nergens meer klezoren (kwart bakstenen) meer te 
ontwaren, die in de zeventiende eeuw doorgaans werden toegepast om binnen het kruisverband tot een ver-
ticale beëindiging te komen. Ze zitten niet aan het uiteinde van de gevel en niet aan weerszijden van de hoge 

Afb. 21. Korbeel en sleu-
telstuk achterin aan de 
zijde van het buurhuis. 
Foto auteur.

Afb. 22. De gebinten in 
het voorhuis. Foto auteur.
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Afb. 23. Recht telmerk 
aan de zijde van de 
Erwtenmarkt. Foto auteur.

Afb. 24. Telmerk met ge-
bogen tekens aan de kant 
van nummer 26. 
Foto auteur.

Afb. 25 Het strijkjuk met krommer aan de voorzijde 
van het huis. Foto auteur.
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poort met bovenlicht. Ook in de foto van voor 1943 vallen in dit onderste deel van de gevel geen klezoren 
meer waar te nemen (afb. 4).

In de geveltop zitten op diverse plaatsen nog wel klezoren, namelijk enkele bij het onderste verticale 
gedeelte van de toplijn, enkele aan weerszijden van het onderste zoldervenster, en enkele aan het venstertje 
helemaal bovenin, dat bij de restauratie van 1943 weer geopend werd en een enkele in de bovenste treden 
van het trapgeveltje. Dat wijst er op dat de geveltop nog voor een groot gedeelte uit oorspronkelijk metsel-
werk bestaat. In het bovenste deel lieten de metselaars het strakke kruisverband los en komen ook meerdere 
lagen met alleen strekken of lagen met afwisselend koppen en strekken voor. Opvallend genoeg zit er boven 
het onderste venster in de top geen ontlastingsboog of strek, waardoor het muurwerk hier op de bovendor-
pel van het kozijn steunt. De bovenste opening vertoont een keurige segmentboog van koppen op hun kant.
Op de foto van de situatie voor de restauratie van 1943 heeft het pand een zeer eenvoudige poort met bo-
venlicht, die vermoedelijk uit de negentiende of het begin van de twintigste eeuw stamde. Deze werd in 1943 
vervangen door een wat hogere poort. Er ontstond hierdoor ruimte voor een boog boven de doorgang en een 
hoger bovenlicht. Met deze wijziging poogde Fleddérus de poort vermoedelijk meer in overeenstemming te 
brengen met de oorspronkelijke toestand, maar waarschijnlijk ging hij daarbij enkel uit van zijn fantasie. De 
ruitjes in de vorm van liggende rechthoeken waren in de zeventiende eeuw in ieder geval ondenkbaar.

Opmerkelijk in de toch betrekkelijk eenvoudig uitgevoerde voorgevel is het zeer rijk uitgevoerde smeed-
werk van de zeven ankers (afb. 14-16). Dergelijke ankers zijn ook nog aanwezig in nummer 26. In Enkhuizen 
heeft bijvoorbeeld de zeer rijk uitgevoerde gevel van Westerstraat 158 uit 1617 (Int Heertijser) nog meer 
bewerkelijke ankers, maar in dit huis vertoont veel meer decoraties en is ook gebouwd door een ijzerkramer.4 
De kunstig gesmede schieters komen veel voor in de Hollandse bouw rond 1600.

De zijgevel
De gevel aan de Erwtenmarkt kreeg in 1943 nieuwe kozijnen en in de twee boogvensters op de verdieping, 
die dicht waren gemetseld, kwam een beglazing met kleine ruitjes zonder kozijn. Het venster in het midden 
kreeg de breedte van de ontlastingsboog erboven. Het muurwerk dat een lappendeken van diverse repara-
ties vormde, kreeg een nieuw aanzien, doordat een groot deel met bijpassende bakstenen werd ingeboet en 
opnieuw tot eenheid werd gebracht. De blokgoot op jukken moet in die tijd zijn vervangen door de huidige 
gootbak. De positie van de vensters weerspiegelt de indeling van het pakhuis. De gebinten in het pakhuis 
gaan van straatniveau tot aan de dakgoot. Achter de poort in de voorgevel zit daardoor een hoge ruimte van 

4 Suus Messchaert-Heering, Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp: geschiedenis van de ‘Doorne Croone’, ‘t Soute Eylandt’ en 
andere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen, Enkhuizen 2001, 182-183. De hier genoemde ijzerhandelaar Pieter Sweers 
heette voluit Pieter Sweerszoon van Tol. 

Afb. 26 Hetzelfde juk als 
op afbeelding 25, maar 
nu in detail. Zichtbaar is 
het telmerk. Foto auteur.
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Afb. 27. Een van de duidelijk gebogen eiken kromnmers. 
Foto auteur.

Afb. 28. De kap gezien 
in de richting van de 
Waagstraat. Foto auteur.
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drie balkvakken over de volle hoogte van de zijgevel. Over meer dan de helft van het pand zit daarachter een 
verdiep met een balustrade (afb. 17, 18, 20).

De gebinten op de begane grond
Op de lengtedoorsnede uit oktober 1942 staat het pakhuis voorgesteld zoals het er toen bijstond, wat op valt 
te maken uit de negentiende-eeuwse T-vensters op de begane grond in de vrijstaande zijgevel aan de Erwten-
markt (afb. 5). Hierop staat het inwendige eiken houtskelet voorgesteld, zoals dit nog steeds aanwezig is. Van 
links naar rechts staan er eerst twee gebinten in de hoge ruimte direct achter de poort. Dan volgen er twee 
gebinten met een dunnere balk daartussen die bevestigd is aan de raveelbalk daartussen. In dit vak moet zich 
aan de zijde van nummer 26 van oudsher de haard hebben bevonden. Van de gebinten aan de achterzijde 
(vanaf de derde) ligt de dekbalk wat hoger dan van de gebinten aan de voorzijde. Zo ontstond er wat meer 
hoogte voor het verdiep, zodat zowel beneden als boven een redelijke stahoogte aanwezig is (afb. 17, 18, 20). 
Vrijwel alle muurstijlen van de gebinten staan op muurdammen of zware kraagstenen die zich op vrij grote 
hoogte bevinden. Oorspronkelijk zullen ze op veel lagere poeren hebben gestaan. Door de capillaire werking 
van de baksteen stond het onderste gedeelte aan vocht bloot, waardoor dit kon vergaan. Dit werd opgelost 
door de muurstijlen in te korten en hun steunpunt navenant te verhogen. Hier zitten de steunpunten wel erg 
hoog, mogelijk mede om ruimte te maken voor de huidige vensters (afb. 19).

Elk gebint bestaat uit een dekbalk ondersteund door twee muurstijlen. Een korbeel vormt in de boven-
hoeken een driehoek om zijwaarts schranken te voorkomen. De voorzijde ervan vertoont een lichte krom-
ming, zoals dat gebruikelijk was rond 1600 (afb. 21, 22).  De balken zijn bevestigd met pen-en-gatverbindin-
gen en houten toognagels. Het sleutelstuk tussen korbeel en dekbalk heeft opzij een gesneden bloempje en 
aan de voorzijde een profilering met een klassiek ojief (afb. 21). Tegen de voorgevel zit aan de binnenzijde 
geen strijkgebint, maar alleen een zeer lichte strijkbalk (afb. 19), tegen de achtergevel een wat zwaardere. 

Alle balken van de gebinten vertonen gesneden telmerken, waaruit valt af te leiden dat ze allemaal nog 
in hun oorspronkelijke verband zitten. Aan de straatzijde zitten steeds rechte strepen, aan de zijde van het 
buurpand zijn deze steeds gebogen (afb. 23, 24). Van voor naar achter zijn dit:

(Strijkgebint voorzijde ontbreekt)
Niet waargenomen   VI
uuV    IIV
uuuuV    IIIIV
uVuuu    IVIII
X     X
(Strijkgebint achterzijde ontbreekt)

Afb. 29. Op de plaats van 
het ontbrekende juk een 
zwaardere spar. 
Foto auteur.
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Afb. 30. Het resterende 
fragment van het een na 
achterste juk. Foto auteur.

Afb. 31. Juk met telmerk 3. 
Foto auteur.

Afb. 32. Het achterste juk. 
Foto auteur..
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Het pandje bevat nog diverse oude interieuronderdelen waarvan niet altijd duidelijk is of deze later zijn 
toegevoegd om de sfeer te verhogen dan wel van oorsprong al aanwezig waren. Zo bevindt zich in het hoge 
voorhuis een klassiek houten poortje aan de zijde van het buurhuis, waar ooit een doorgang tussen de twee 
huizen geweest zou kunnen zijn.

De kap
Beneden staat er nu geen gebint tegen de binnenzijde van de voorgevel. Boven echter staat hier wel een strijk-
juk (afb. 25). Waarschijnlijk heeft er onder dit juk ook een strijkgebint gestaan. Op het tweede vrijstaande 
gebint van voren gezien zou normaal in de kap ook een juk gestaan moeten hebben, maar in plaats daarvan 
zit er op deze plaats alleen een paar extra dikke sparren (afb. 29). Dit gebint ontbreekt ook al op de tekening 
uit 1942 (afb. 5), maar er zal er oorspronkelijk wel een op deze plaats gestaan hebben. Er staat wel weer een 
juk in de kop op het derde vrijstaande gebint, maar het juk ontbreekt weer boven het vierde gebint. Van dit 
juk is aan de zijde van het buurpand echter nog een restant aanwezig (afb. 30). Het juk moet voor 1942 al zijn 
weggezaagd, omdat het ook op de tekening van de bestaande toestand ontbreekt. Op deze plaats ligt nu een 
balk over de wormen aan weerszijden. Boven het vijfde gebint beneden staat weer wel een juk. Een strijkjuk 
tegen de achtergevel ontbreekt, maar was er mogelijk ooit wel.

De eiken jukken bestaan uit krommers (kromgegroeide eiken balken) die een dekbalk dragen en korbe-
len voor extra stijfheid, alles bevestigd met pen-en-gatverbindingen (afb. 6, 25, 27). Ze zijn voorzien van tel-
merken, aan de straatzijde met strepen, aan de kant van het buurpand met stippels (afb. 26, 31). Aan weers-
zijden ligt er over de jukken een worm. De schuingeplaatste windschoren tussen de jukken en de wormen 
vormen driehoeken die het schranken van de kap in de lengterichting moeten voorkomen (afb. 25, 28, 31). 
De wormen ondersteunen de sparren, die op een muurplaat staan (afb. 25). Hoewel dat door de vloerdelen 
aan het zicht onttrokken is, staan de jukken vermoedelijk deels op een iets lagere muurplaat en deels op de er 
onder staande gebinten.

De waargenomen telmerken zijn de volgende:
Strijkgebint   IV     IV
Boven gebint 1  V     ooooo
Gebint 2   verdwenen
Gebint 3   ooo    ` III
Gebint 4   fragment    
Gebint 5   II     I

Conclusies
Het pand vertoont tal van kenmerken die wijzen op een bouwtijd in de eerste decennia van de zeventiende 
eeuw, zoals het voorkomen van klezoren, de warme, oranje-rode kleur van de nog aanwezige oorspronkelijke 
baksteen, de ankers met decoratief smeedwerk. Op deze datering wijzen aan de binnenzijde de toepassing 
van eiken, dat in het begon van de zeventiende-eeuw al snel plaatsmaakte voor grenen, het gebogen beloop 
van de korbelen beneden, het klassieke profiel van de sleutelstukken, de toepassing van krommers, die ook 
in het begin van de zeventiende eeuw plaats maakte voor grenen balken met halfhoutse zwaluwstaartverbin-
dingen.

Het pand vormde in oorsprong zeer waarschijnlijk een drieling met de buurpanden nummer 26 en 24. 
In grotere steden als Amsterdam komen meerlingen vaak voor, maar in Enkhuizen is hiervan uit deze tijd 
verder nergens zo’n duidelijk voorbeeld aanwijsbaar. Daarbij zijn de gevels van dit pand en van het buurpand 
als mengvorm van een trapgevel en een in- en uitzwenkende gevel van een bijzonder karakter.
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