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Identificatie
Waagstraat 1, 1601 JN
Rijksmonument 15107
Registeromschrijving: ‘Pand met vroeg 19e eeuwse gevel met rechte kroonlijst en dakkapel voor ouder pand; 
roedenverdeling in de vensters.’

Situering
Waagstraat 1 bestaat uit een pand uit het begin van de zeventiende eeuw met een voorgevel uit het begin van 
de negentiende eeuw. Tussen de Waag uit 1566 en de linker zijgevel van Waagstraat 1 bevindt zich een smalle 
gang. De gang rechts van het huis is wat breder. Het huis bestaat uit een hoge begane grond en een kap met 
zolder en vliering. Tegen de huidige achtergevel sluit een smal en kort pand aan met de balklaag dwars op het 
pand aan de Waagstraat. Dit liet vroeger aan de gang rechts van het huis een klein plaatsje open, zoals nog te 
zien is op de kadastrale minuutkaart uit 1832 (afb. 1). Recentelijk raakte het kleine plaatsje bebouwd (afb. 2). 
De twee panden samen hebben dezelfde diepte als de Waag.

Van winkel tot kunstuitleen
In 1832 was het huis eigendom van de winkelier en koopman Pieter Zalm (geboren 1885).1 Hij kwam uit Me-

1 Kadaster Archief Viewer, Enkhuizen, E578, leggerartikelen 953 (P. Zalm, winkelier, bezit in de Waagstraat tevens de twee pak-
huizen E564 en E558) verkoop 12 april 1836; 1330 (Hugo Gevers, griffier, Leiden); 1723 (Hendrik Heering, koopman, winkelier) 
winkelpand en pakhuizen, verkoop dj (dienstjaar) 1859; 1661 (Jacob Maartensz. Gast, timmerman) verkoop dj 1861; 2493 (Pieter 
Greiner, schoenmaker) verkoop dj 1925; 6511 (Jacobus Hendrikus Wilson senior, rijksveldwachter, rechercheur Dirk Beekhoven, 
inspecteur van politie) dj 1934, scheiding; 7348 (Dirk Frederik Beekhoven, inspecteur van politie, en erven) dj 1956 verkoop; 8490 
(Stichting tot behartiging der belangen van de “Boerenbomers” groep, p/a N Nijhoff) dj 1961, verkoop; 8367 (Parel Hendricus 
Dontje, koopman [doorgehaald], wed. Margareta Helma Hüsing) dj 1967, verkoop; 8895 (Pieter Sanstra, loodgieter/installeur) dj 
1988, verkoop.

Afb. 1. De situatie in 1832 op de kadestrale minuutkaart. 
Het huidige Waagstraat 1 (E578) is aangegeven met een 
rode pijl. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2.Satalietfoto. Waagstraat 1 is aangegeven met een 
rode pijl. Google Earth. 
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Afb. 3. Gevelopmeting in 1944. Vereniging Oud Enkhuizen. Afb. 4. De voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 5. De zijgevel met gootblok. Foto auteurs.
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demblik en had zich in 1805 als winkelier gevestigd in de Waagstraat, samen met zijn vrouw Teunisje Groen.2 
Behalve zijn woonhuis met winkel bezat hij in de Waagstraat twee pakhuizen. Vermoedelijk liet dit echtpaar 
de huidige voorgevel verrijzen. Die kwam waarschijnlijk in de plaats van een trapgevel.

Zalm verkocht het huis op 12 april 1836. De nieuwe eigenaar, griffier Hugo Gevers uit Leiden, verhuurde 
het. De volgende eigenaar was de winkelier en koopman Hendrik Heering. Van 1860 tot 1924 dreef de daarop 
volgende eigenaar, Pieter Greiner, er een schoenwinkel. De volgende eigenaren, Jacobus Hendrikus Wilson 
senior, rijksveldwachter, rechercheur, en Dirk Beekhoven, inspecteur van politie, verhuurden het pand onder 
andere aan C. Rolle, die hier eveneens een schoenwinkel dreef. In die tijd diende de waag als politiebureau, 
zodat de vraag rijst wat deze hoge politiebeambten met het huis van plan waren. Op 9 april 1946 liet Rolle in 
een advertentie weten dat er na overleg van een bon weer schoenen verkrijgbaar waren.3 Van 1955 tot 1960 
diende het huis, na een kleine aanpassing, als ‘troephuis’ van scouting Enkhuizen.4 Vanaf 1966 gebruikte 
loodgieter Pieter Sanstra het huis als werkplaats. In 1979 liet hij de bedrijfsruimte uitbreiden ten koste van 
het woongedeelte.5 In 1992 kwam er, na een grondige opknapbeurt, beneden een kunstuitleen en werd de 
zolder, de vliering en het achterhuis ingericht als woning. De ruimte beneden kreeg een verbinding met de 
weegruimte van de waag, die zo bij de kunstuitleen werd getrokken.6

Beschrijving voorhuis
Gevels
De voorgevel aan de Waagstraat is opgetrokken uit langwerpige bakstenen in staand verband. Door een la-
tere, al te nadrukkelijke gesneden voeg verloor het metselwerk zijn oorspronkelijke karakter: de oorspronke-
lijke voeg zal dunner en subtieler zijn geweest (afb. 4). Met deze kanttekening valt de voorgevel goed te plaat-
sen in het begin van de negentiende eeuw, zoals in de registeromschrijving. Eerder al dateerde ook Herma 
van den Berg de gevel in die periode.7

De drie-assige gevel heeft beneden in het midden de deur en aan weerszijden een hoog schuifvenster. 
De gevel suggereert een verdieping door de drie wat lagere schuifvensters boven, maar deze komen uit op 
de zolder. De dakkapel boven de strak classicistische kroonlijst voorziet de vliering van daglicht. De empire 
voordeur vertoont snijwerk en in het bovenlicht boven de deur bevindt zich een gietijzeren rooster, vermoe-
delijk uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Een deel van het glas in de ramen is nog getrokken, dus 
waarschijnlijk nog vooroorlogs. De dakkapel draagt een klassiek fronton zoals die in Enkhuizen gedurende 
vrijwel de gehele negentiende eeuw toepassing vonden. De gootklossen langs de beide zijgevels hebben een 
sierlijke, negentiende-eeuwse vorm (afb. 5).

De zijgevel aan de kant van de waag is recentelijk voorzien van platen om inregenen tegen te gaan. De 
andere zijgevel is opgetrokken uit oranje bakstenen zoals die gebruikelijk waren in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw, gemetseld in kruisverband en waarschijnlijk steens dik, zoals in Enkhuizen gebruikelijk. 
Het bovenste, halfsteense gedeelte van de zijmuur bevat uitsluitend strekken. Deels zichtbaar is ook nog de 
huidige geveltop, die uitsluitend horizontale metsellagen vertoont. Beitels of vlechtingen ontbreken en het 
muurwerk steekt nergens boven het pannendek uit, waardoor het hier om een vroegere tussenmuur lijkt te 
gaan en niet om een kopse eindgevel.

2 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1702-09, Doop-, trouw- en begraafboeken Enkhuizen, 1581-1910, inventarisnr. 23, 
lidmaatregistratie, scannr. 1702-09_23_00204.jpg; toegangsnr. 1701-08, Bevolkingsregisters van de gemeente Enkhuizen, inventa-
risnr. 1, Volkstellingsregister Enkhuizen 1, 1830, scannr. 701-08_1_00175.
3 Enkhuizer Courant, advertentie Rolle Schoenhandel, 9 april 1946.
4 K. Kok & J. Kornalijnslijper, Speuren naar Sporen. 75 jaar scouting in Enkhuizen, Scoutinggroup Mercury: Enkhuizen 1998; WFA, 
toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 4593, Enkhuizen, Waagstraat 1, veran-
deren woning, 8 juli 1955.
5 WFA, toegangsnr. 1325_BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, inventarisnr. 4594, Enkhuizen, Waagstraat 1, 
vergroten bedrijfsruimte, 25 september 1979.
6 WFA, toegangsnr. 1853-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1980-1995, inventarisnr. 1580, Enkhuizen; Binnenstad, 
Waagstraat 1, veranderen van de winkel annex woning, 8 september 1992.
7 H.M. van den Berg, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Deel VIII, de Provincie Noordholland, Tweede stuk: 
Westfriesland, Tessel en Wieringen, Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf: ’s-Gravenhage 1955, 84.
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Afb. 7. De balklaag gezien 
naar achteren met achterin 
de raveling van de haard. Foto 
auteurs.

Afb. 8. De raveling met aan 
weerszijden van de kreupele 
balk een accoladeboog. 
Foto auteurs.

Afb. 6. De balklaag vanaf de 
voorzijde. Foto auteurs.
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Afb. 9. De jukken van de kap gezien naar de 
voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 10. De jukken van de kap gezien naar achteren. 
Foto auteurs.

Balklaag voorhuis
Tegen de achterzijde van de voorgevel bevindt zich geen strijkbalg meer, maar die aan de achterzijde is nog 
aanwezig. Daartussen bevat de balklaag negen eiken balken, afwisselend dikkere en dunnere (afb. 6, 7). Een 
dergelijke afwisseling in diktes van de balken was in Enkhuizen in het begin van de zeventiende eeuw ge-
bruikelijk. De dikke balken betroffen doorgaans de dekbalken van gebinten, de dunnere trekbalken zonder 
muurstijlen. Van voor naar achteren volgen er eerst drie dikkere balken, een dunne, een dikke, een dunne, 
een dikke, een dunne en een dikke.  De sleutelstukken onder de eerste twee balken zijn latere toevoegingen. 
Hierop ontbreken de gebruikelijke roosjes. De sleutelstukken met roosjes van de derde, de vijfde, zevende en 
negende balk (dik) zijn nog origineel. Met de huidige interieurafwerking valt niet vast te stellen of er onder 
de dikke balken halfsteens in de muur verzonken muurstijlen hebben gestaan. Dit is wel zeer aannemelijk. In 
dat geval zullen er ook korbelen zijn geweest, waarvan in de huidige situatie geen sporen zichtbaar zijn.

Tussen de zevende en de negende dikke balk loopt een raveelbalk, waar de achtste balk, een dunnere op 
uitkomt. Aan weerszijden van deze kreupele balk bevat de raveelbalk een rijk gesneden accoladeboog met 
roosjes (afb. 8). Dergelijke ravelingen zijn in Enkhuizen gebruikelijk voor een haard. De schoorsteen stond 
tegen de westelijke zijgevel aan, in de gang. Sporen daarvan zijn in de zijgevel nog zichtbaar.

Kap 
De kap bevat vijf jukken, bestaande uit eiken krommers en grenen dekbalken en korbelen (afb. 9-13). Deze 
combinatie is typisch voor het begin van de zeventiende eeuw. De korbelen zijn halfhouts, met een zwaluw-
staart bevestigd aan de dekbalk. Ze staan op een muurplaat aan een versnijding aan de binnenzijde van een 
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Afb. 11. De jukken van de kap gezien naar achteren. Foto 
auteurs.

Afb. 13. Het vijfde juk van achteren. Foto auteurs.

Afb. 12. Een juk van de kap gezien naar voren. 
Foto auteurs.
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Afb. 14. Het vijfde juk van 
achteren met telmerk VI. Het 
korbeel is verwijderd. Foto 
auteurs.

Afb. 15. Het linker gebint in 
het achterhuisje. 
Foto auteurs.

muur, die zich halfsteens voortzet als een borstwering van de zolder. Op de muurplaat boven de borstwering 
staan de sporen van de kap. De jukken zijn met een of met twee blokkelen gefixeerd aan de borstwering. De 
onderdelen van de jukken dragen telmerken. De eerste drie jukken vertonen aan de westzijde telkens twee 
staande halve maantjes, gestoken door een guts. Bij de laatste twee zijn de maantjes liggend. De laatste drie 
jukken dragen aan de oostzijde (de kant van de waag) achtereenvolgens een cirkel en twee strepen, een V en 
een VI (met het verdwenen strijkjuk meegerekend zou dit inderdaad het zesde juk zijn vanaf de voorgevel) 
(afb. 14).

Achterhuisje
Het ondiepe achterhuisje telt heden twee bouwlagen, maar alleen de bovenste balklaag is oorspronkelijk. 
Deze bevindt zich op een andere hoogte dan in het voorhuis. Aan de achterzijde bestaat deze uit drie eiken 
muurstijlen met zwanehalskorbelen, sleutelstukken en een dekbalk (afb. 15, 16). Het snijwerk in de neus van 
de sleutelstukken is in Enkhuizen zeldzaam. Dergelijke korbelen en sleutelstukken zouden uit het einde van 
de zestiende of het begin van de negentiende eeuw kunnen dateren. Deze balken liggen in richting dwars op 
die van het voorhuis. Anders dan het voorhuis staat dit pand tegen de waag. De huidige kap sluit niet aan op 
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Afb. 17. De kap van het 
achter huisje. Foto auteurs.

Afb. 16. De twee rechter 
jukken in het achterhuis met 
daartussen ondiepe rond-
boognissen. Foto auteurs.
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de kap van het voorhuis, maar volgt wel dezelfde richting. De kapconstructie van dit bouwdeel wekt niet de 
indruk erg oud te zijn (afb. 17).

Conclusie
Het rijksmonument is aangewezen vanwege de gevel uit het begin van de negentiende eeuw. Het huis blijkt 
echter uit twee panden te bestaan, een groter voorhuis en een klein achterhuis, die mogelijk niet altijd bij 
elkaar hoorden. Beide panden zijn te dateren in het begin van de zeventiende eeuw.

Van het voorhuis zijn de voorgevel, de dakkapel aan de voorzijde en de gootklossen negentiende-eeuws. 
De buitengevels, de balklaag en de kapconstructie dateert uit het begin van de zeventiende eeuw. Het achter-
huis beschikt nog over een bijzondere balklaag uit ongeveer dezelfde periode.
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