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DE WAAG VAN MEDEMBLIK

1. Waaggebouwen in Nederland.

1.1. Inleiding.
Waag is afgeleid van wegen. En waar wegen staat voor het bepalen van gewicht, staat 
waag voor grote weegschaal. Later is het woord waag in gebruik geraakt voor een plaats of 
gebouw waar goederen van overheidswege gewogen worden.
De geschiedschrijver Fokke Simonsz omschrijft een waag als volgt: "Waag noemt men zulk 
een Gebouw, hetwelk strekt om de weegbare Goederen, welke een Koopman ontfangt, ten 
overstaan der Regeering eener Stad, of van hun, die van wege de Regering daartoe 
aangesteld zijn, met de Stad goedgekeurd gewigt, na te wegen, ten einde alie twist, over 
het te min gevonden gewigt, door het gezag der Politie te beslissen."5

Waaggebouwen in Nederland hebben de laatste jaren over belangstelling niet te klagen. Zo 
is er in 1990 een boek verschenen met ais titel ‘Het Waagstuk'2. Een zeer toepasselijke 
titel omdat er nog niet eerder een overzicht van Nederlandse waaggebouwen uitgegeven 
was. 'Het waagstuk' zal een vervolg krijgen in de vorm van een Duitse publicatie. Deze zal 
dieper ingaan op de bouwtechnische aspecten van waaggebouwen in Nederland. Een voor
proefje op deze studie verscheen in 1994 in het tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse 
Oudheidkundige Bond.3

1.2 Het ontstaan.
In Nederland wordt al lange tijd handel gedreven. De eerste handelsnederzettingen van 
aanzien zijn door de Romeinen gesticht. Dit gebeurde vaak in combinatie met een militair 
of bestuurlijk doel. Nijmegen, Utrecht en Maastricht zijn hier voorbeelden van. Na het ver
trek van de Romeinen raakte de handel in verval. Pas in de achtste eeuw, onder gezag van 
Karei de Grote, bloeide de handel weer op, doordat er een relatieve veiligheid en eenheid 
in zijn keizerrijk heerste. In deze karolingische periode kwamen nieuwe internationale 
contacten tot stand. Mensen afkomstig uit verschillende delen van Europa troffen elkaar en 
wisselden goederen met elkaar uit. Dorestad (nabij het huidige Wijk bij Duurstede) groeide 
uit tot de belangrijkste handelsnederzetting in Nederland.

Voor handelaren is het van groot belang de waarde van de goederen te kunnen bepalen. De 
waarde wordt mede bepaald door het gewicht, een handelaar zal dus in veel gevallen zelf 
de beschikking hebben gehad over een weegschaal. Maar wie garandeert dat de weeg
schaal en vooral de gewichten juist zijn? De handelaar probeert zijn waar immers voor de 
hoogste waarde aan de man te brengen! Verder zai de eigen weegschaal niet altijd toe
reikend geweest zijn om grotere producten en/of hoeveelheden te wegen.
En dan nog de landheer. Ook hij wil weten hoeveel er verhandeld wordt. Op basis daarvan 
kan hij belastinggelden innen.

De eerste openbare gelegenheden waar men goederen wegen kon zijn ontstaan in de 
Middeleeuwen. De oudst bekende wagen in Nederland zijn die van Stavoren en Sluis.4 
Beiden zijn opgericht aan het einde van de 14e eeuw. Maar ook een oude stad ais 
Dordrecht zal in de middeleeuwen een plaats gekend hebben voor het wegen van 
goederen.
Of in de bovengenoemde steden ook speciale waaggebouwen zijn neergezet is zeer de 
vraag. Veelal zullen de balansen opgesteld zijn geweest in een multifunctioneel gebouw, 
zoals een raadhuis of een handelshuis.
In kleinere plaatsen is deze situatie altijd zo gebleven. Een mooi voorbeeld hiervan is De 
Rijp, waar waag en raadhuis in één bouwwerk zijn ondergebracht, In andere plaatsen, waar 
de handel een grotere rol speelde, verrezen in de 16e eeuw bouwwerken die uitsluitend 
voor weegpraktijken opengesteld werden.
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1.3 Eigendom en zeggenschap.
De waaggebouwen waren over het algemeen eigendom van het centrale gezag. Voor 
Holland, waar Medemblik sinds de 13e eeuw ook deel van uitmaakte, waren dat de graven 
van Holland, opgevolgd door de Bourgondische en Habsburgse vorsten en uiteindelijk de 
gezagsdragers van de souvereine republiek.
De kosten van oprichting en onderhoud waren voor rekening van de eigenaar, evenals 
natuurlijk de opbrengsten. Want wie zijn goederen wilde wegen moest daar voor betalen. 
Daarnaast werd door het wegen van de goederen de waarde en daarmee het te betalen 
bedrag aan belastingen vastgesteld.
Maar een waaggebouw en de daarmee samenhangende financiën konden van eigenaar ver
anderen. Zo kwam het voor dat het recht om te wegen (waagrecht) verkocht of ge
schonken werd aan lokale overheden. Hoorn kreeg bijvoorbeeld in 1602 dit recht ais dank 
voor de rol die de stad speelde in de strijd tegen de Spanjaarden. Na deze overdracht liet 
de stadsregering van Hoorn een nieuw gebouw verrijzen, door Hendrick de Keyser ont
worpen, en nog altijd te bewonderen aan de Roode Steen.
Wiens eigendom een waaggebouw was, was niet altijd even duidelijk zichtbaar omdat over
heden het recht van wegen vaak verpachtten aan particulieren.

1.4 De waagmeester en de waagdragers.
Op het wegen van de goederen moest natuurlijk goed toezicht gehouden worden. Dit toe
zicht werd uitgeoefend door een waagmeester. Wanneer er sprake was van een grote waag 
met vele balansen kon het zijn dat er meerdere waagmeesters waren die op hun beurt weer 
door een president-waagmeester werden geleid.
Soms was de waagmeester de pachter, in andere gevallen was hij in loondienst van de stad 
of andere eigenaar. In beide gevallen moest hij zich natuurlijk wel strikt houden aan de 
verordeningen van de stadsregering.
De taken van de waagmeester liepen zeer uiteen in de verschillende steden.
Belangrijke taken zijn over het algemeen geweest: het innen van weeggelden en belasting
gelden en het controleren en ijken van de gewichten.
De waagmeester werd op zijn beurt bijgestaan door waagwerkers of waagdragers, die de 
goederen verplaatsten en de gewichten op de schalen dienden neer te zetten. De waag
dragers werkten in groepjes van 5 tot 10 mensen. Dergelijke groepjes werden ook wel 
vemen genoemd. Alle vemen bij elkaar vormden een gilde. In een stad als Amsterdam 
waren er wel 20 vemen. Een behoorlijk bedrijf dus. De naam van een veem was vaak afge
leid van het hoofddeksel dat een veemlid droeg. In Amsterdam waren dat bijvoorbeeld het 
klap-mutsen veem of het blaauwen hoeden veem. Het dertiende veem in het eerder 
geciteerde boekje over de waag van Amsterdam2 * * 5 heet het Medemblikker veem....

1.5 De locatie.
Het verplaatsen van goederen van en naar de waag was een zware en tijdrovende bezig
heid. Van groot belang was daarom om het waaggebouw op te richten op een centrale 
plaats, dichtbij de aan- en afvoerlijnen van de goederen. Veel gebouwen staan bij het 
water omdat het meeste transport in vroegere tijden over water verliep.
Ook moest er genoeg ruimte zijn om de goederen neer te zetten en handelaars de gelegen
heid te bieden om de waren te kunnen aanschouwen. Eigenlijk hebben we het dan al over 
een markt, maar dat mag. Waaggebouwen en markten waren vaak op één en dezelfde 
plaats.

2 De waag van Medemblik.

2.1 De Oude waag.

Over de vroegste geschiedenis van de Medemblikker waag is niet zoveel bekend.
Wel over de plaats waar het gebouw gestaan heeft: iets ten noorden van de Bonifacius- 
kerk, aan de Oude Haven.
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De plaats van het gebouw is te verklaren. De oude haven is immers lange tijd de enige 
haven van Medemblik geweest en de Bonifaciuskerk vormde een centraal punt in de stad 
met genoeg ruimte om de waren uit te zetten.

Prenten of tekeningen zijn van het bouwwerk niet bekend, wel is het waaggebouw op 
stadsplattegronden te onderscheiden. Op de plattegrond van Paulus Utenwael uit 1599 is 
het bouwwerk te zien hoewel het niet bij naam genoemd wordt. De kaart van landmeter 
Joannes Schagen, uitgegeven in 1649 door Blaeu, noemt het waaggebouw wel bij naam.

Op de twee bovengenoemde kaarten ziet het oude waaggebouw van Medemblik er klein en 
eenvoudig uit. Als het gebouw groter aanzien zou hebben gehad, dan hadden de kaarten
makers er ook zeker meer details aan meegegeven.
Het oude waaggebouw is in oost-west lengte gebouwd, overkapt met een zadeldak, terwijl 
de woningen om de waag heen in noord-zuid lengte zijn gebouwd. Verder is er een deur 
zichtbaar aan de zuidzijde van het gebouw met aan weerszijden een raam. Aan de zijde van 
de oude haven zullen zich grotere deuren bevonden hebben, waar de goederen naar 
binnengebracht konden worden.

2.2. Eigendom en zeggenschap.
In de archieven van de stad komen we iets meer te weten over het waagrecht. In 1550 
geeft keizer Karei een vergunning aan de stad Medemblik om een weekmarkt te houden op 
dinsdag. De stad moest dan wel het recht van de waag afstaan aan de grafelijkheid.6 In 
een oorkonde uit 1608 komt het waagrecht wederom ter sprake. Dan schenkt koning Philips 
het waagrecht weer terug aan Medemblik. De reden hiervan is dat de opbrengst van de 
waag besteed zou worden aan het kasteel, dat in hetzelfde jaar ook eigendom werd van de 
stad en waar veel onderhoud en aanpassingen aan verricht moesten worden.7

2.3 De nieuwe waag sinds 1692.
In 1692 vindt een grote verandering plaats. De stadsregering besluit om de waag te ver
huizen naar het zuidelijke einde van de Nieuwstraat, nu bekend als de Kaasmarkt. De reden 
is duidelijk.
De Oude Haven vormt niet langer het centrum van de handel in Medemblik. Nieuwe havens 
zijn er voor in de plaats gekomen. Eerst de Oosterhaven aan het einde van de 16e eeuw, 
gevolgd door twee nog grotere havens in 1632.

Hoe het verder met het oude waaggebouw is vergaan is niet duidelijk. Aan het einde van 
de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw is de gehele bebouwing aan de Oude Haven ter 
hoogte van de Bonifaciuskerk verdwenen. Waarschijnlijk is het gebouw na een periode van 
verval geheel in onbruik geraakt en tenslotte gesloopt.

Het 'nieuwe' waaggebouw van Medemblik is tot op de dag van vandaag nog altijd te be
zichtigen. Zowel het interieur als het exterieur vertellen één en ander over de weeg- 
praktijken in Medemblik,
Om te beginnen de ingemetselde steen aan de rechterzijde bij binnenkomst, daarop lezen 
wij dat "De stadtswaege is verplaets en hier gebracht anno 1692 in de maent october. Mr. 
G. Wallendal, J. Spiegelmaker, P. Back Burgermeesteren". Zonder twijfel zal de opening 
van het nieuwe gebouw door de drie(!) burgemeesters van Medemblik met een officiële 
ceremonie gepaard zijn gegaan.

2.4 Het gebouw.
De locatie van het waaggebouw is dan wel nieuw, het gebouw zelf moet al langer bestaan 
hebben, evenals bepaalde delen van het interieur.
Het gebouw bestaat uit een voorhuis uit het begin van de 17e eeuw, waar het wegen van 
de goederen plaatsvond, en een achterhuis uit de 18e eeuw dat waarschijnlijk als woon
ruimte heeft gediend. Dat betekent dat het voorste gedeelte een andere functie heeft 
gehad.
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De gevel doet vrij sober aan. Zeker in vergelijking met andere waaggebouwen elders in 
Nederland. Een waaggebouw was immers meer dan zomaar een gebouw. Het was een 
symbool van stedelijke trots en economische onafhankelijkheid. Eigenlijk een statussymbool 
van de gemeenschap, net als een kerkgebouw en een stadhuis. Buitenpoorters moesten 
kunnen zien dat de stad floreerde.
Trots was (en is) men in Medemblik ook, maar pragmatisch tegelijkertijd. Weinig geschikte 
ruimte binnen de stadswallen en een moeilijke financiële situatie zijn aannemelijke redenen 
om te kiezen voor een bestaand onderkomen. Wel hebben de nodige aanpassingen plaats
gevonden in 1692. Veel van de nog bestaande uiterlijke kenmerken zijn echter later in de 
18e eeuw aangebracht.

In het boek 'Het waagstuk'8 vinden we een keurige beschrijving van de voorgevel van het 
Medemblikker waaggebouw. "Gebouw van baksteen met vroeg 17e-eeuwse trapgevel. De 
geveltop, met acht treden aan de trappen en een pilaster in top, is doorsneden door 
natuurstenen waterlijsten. Deze corresponderen met de eerste en de vierde trede van de 
trappen. Boven de vensters zijn de ontlastingsbogen voorzien van natuurstenen blokken en 
een kopje als sluitsteen. Boven de latei9 van de dubbele toegangspoort is een gevelsteen 
geplaatst met het stadswapen, kaaswegers, weegschalen en 1778".

2.5 De balans.
Maar ook in het interieur vinden we iets terug van voor 1692: de balans of waag.
Op de balans vinden we het jaar 1644, het jaar dat het instrument gemaakt zal zijn. Aan
nemelijk is het dat de weegschaal afkomstig is uit de oude waag van Medemblik.
De balans is van het type Hollandse balans, herkenbaar aan de twee haken die aan scherpe 
driehoekige assen hangen. Doordat de balans van ijzer is, is de doorbuiging bij het wegen 
minimaal wat ten goede komt aan de nauwkeurigheid. Oudere balansen in Nederlandse 
wagen zijn soms van hout, dat sneller doorbuigt en daardoor niet meer in balans is.

Behalve het jaartal is ook een merk aangebracht in de balans, bestaande uit twee ge
kruiste pijlen waarvan de uiteinden in een vorm van een hart zijn gemaakt. In de waag van 
Edam is ditzelfde merk op een balans aangebracht. Dat het merk voor de maker staat, ligt 
voor de hand. Een speurtocht door oude rekeningen van de twee steden zou hier uitsluitsel 
over kunnen geven.

De twee pijlen lijken sprekend op het wapen van de Zweedse provincie Dalarna.
Veel Zweedse koperen munten uit de 17e en 18e eeuw tonen de twee gekruiste pijlen met 
harten! Misschien is het materiaal (Dalarna is bekend om zijn koper- en ijzermijnen), dan
wei de maker van de balans Zweeds? Handelsbetrekkingen tussen de Zuiderzeehavens en 
Scandinavië zijn in de loop van de geschiedenis altijd zeer nauw geweest. Hoogstwaar
schijnlijk toeval.....1 0

Over de balansen in de waag van Medemblik valt nog meer te vermelden. Hangt er nu nog 
maar één, vroeger hingen er twee, aangevuld met kleinere balansen voor de kleinere 
goederen en hoeveelheden.
De twee grote balansen zijn nog zichtbaar op de gevelsteen in de voorgevel van het 
gebouw. Ook is de haak van de tweede balans aan het plafond zichtbaar.
De ophanging van de balans is bijzonder. De balans hangt aan een speciale constructie 
waardoor de balans verschoven kan worden. De grote deuren werden voor aanvang van de 
markt geheel geopend zodat de balansen naar voren geschoven konden worden en één 
balansarm naar buiten stak. De goederen hoefden hierdoor niet helemaal naar binnen ge
dragen te worden en buiten op straat was er veel meer ruimte. Op de schaal aan de 
binnenzijde werden de gewichten geplaatst.

2.6 De kaasmarkt 1775 - 19e eeuw.
Behalve de balans vinden we nog meer terug uit het verleden. We gaan daarvoor naar het 
jaar 1773. De waag is dan al 80 jaar in het gebouw gevestigd.
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Uit die tijd stamt het ingebouwde houten hokje van de waagmeester en het beschilderde 
bord onder de eerder genoemde steen uit 1692, Verder vinden we het jaartal terug op de 
gevelsteen en zijn in dat jaar waarschijnlijk de huidige grote deuren aangebracht waarbij 
ook het plafond verhoogd werd. Een belangrijk jaar voor de Medemblikker waag dus.

De verbouwing hangt samen met een belangrijke gebeurtenis voor Medemblik in het jaar 
1775. In dat jaar, op 5 juli, werd op initiatief van de toenmalige stadbestuurders een 
nieuwe kaasmarkt geopend.

18e eeuwse lofzang op:
‘De nieuwe KAAS-MARKT, 

binnen de stad 
MEDENBLIK,

Begonnen den 5 July, Anno 1775'

Het rijksarchief in Haarlem is in het bezit van een boekje' ' waarin de naam van Cornelis 
Manshanden genoemd wordt als grondlegger van de kaasmarkt van Medemblik. Het boekje 
is weliswaar een typisch 18e eeuwse lofzang, waar het dichten voorrang krijgt op feiten, 
toch is het aardig om een fragment eruit te lichten.
Een vreemdeling die na de opening van de kaasmarkt Medemblik bezocht kon zijn ogen niet 
geloven:

D E

N 1 E w w E

KAAS-MARKT,
8 I N N E U »■ i: S T A B

M E D E N B L I K,
dm S jN?» ïffS'

T !. & E t> ï- K ® L t ï-.>
n,.- J A S M ,\ S A R E F. V W r. n C L A A S C f) S, Ikx-k vv <' ;• •; I

'K ben voor agt weken langs dess zelve straat gewandeld; 
Men sprak mij van geen Kaas noch hoe men die verhandelt; 
De straat was groen, geen Winkel vol, de Waag stond digt; 
En niets vervrolykte of verkwikte het gezicht.
Men zag bijna geen' mensch; geen Wagen hoorde ik rinklen; 
Al had je een Laag gelost, die trof noch kop noch schinklen. 
't Was eensaam en dood stil, en zonder 't minst vertier.
Maar recht het tegendeel, o wonder! vinde ik hier.
Ik vind hier 's Lands product; 'k zie duizenden van Kaazen 
Handklappend overdoen; 'k hoor tieren, schreeuwen, raazen, 
Om draagers, sleepers, en dees wederom om Kaas.
Elk weert zich even kloek, elk yvert als een Baas.
'k Zie nu de Winkels vol; de Markt haast niet te loopen 
Van al die Kaas, en die ze koopen en verkoopen.
Dees Byëkorf, de Waag, zie 'k met verwondring aan,
En 't scheemert voor myn oog van 't uit en innegaan.
'k Ben overstolpt van vreugd; ik kan by na niet spreeken.
'k Zie niet dan wonderen, en dat in vier, vyf weeken!
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De verwachtingen omtrent het succes van de kaasmarkt waren hooggespannen en terecht. 
Boeren uit de omgeving van de stad voerden tientallen jaren lang in grote hoeveelheden 
kaas aan.
Het eerste jaar alleen al werd 843.000 pond aangevoerd.12 In 1774, toen er van een 
officiële kaasmarkt nog geen sprake was, bedroeg de aanvoer 170.000 pond.

Tot 1867 is het goed gegaan met de kaasmarkt. Regelmatig bedroeg de jaarlijkse aanvoer 
meer dan een miljoen ponden, waarmee de Medemblikker waag alleen Alkmaar en Hoorn in 
hoeveelheid voor moest laten gaan.
En dan nog te bedenken dat ook een deel van de kaas rechtstreeks de pakhuizen inging en 
niet verhandeld werd op de kaasmarkt.

Aan die goede tijd herinnert het beschilderde bord dat in de waag hangt. We lezen dat in 
1779 een Andijker boer maar liefst 1805 ponden kaas de waag binnenbrengt. Een dergelijk 
bord wordt ook wel memoriebord genoemd en vinden we in meerdere Nederlandse 
waaggebouwen terug. Her herinnert aan een memorabel feit. uit de waag van Leeuwarden 
is bijvoorbeeld een memoriebord afkomstig met daarop een 'prijskoe' afgedeeld die in 1806 
aangevoerd werd op de markt aldaar.

De Oudheidkundige Vereniging Medenblick heeft ook zo'n schilderstuk in huis met een 
vette koe. Op de achtergrond is het silhouet van de stad Medemblik zichtbaar. Ook een 
voormalig waagstuk?
Dat er in Medemblik vee werd aangevoerd en gewogen blijkt wel uit het volgende: rond 
1860 werden ongeveer 30.000 schapen vanuit Medemblik geëxporteerd naar Engeland. 
Alleen Rotterdam voerde meer uit. Een negende deel van de totale Nederlandse schapen
export kwam op naam van Medemblik, mede dankzij de aanvoer vanuit omliggende 
dorpen.

'De Texelaar' met een lading schapen op de voorplecht voor de haven van Medemblik
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De handel in schapen heeft nauw samengehangen met de oprichting van de kaasmarkt. 
Beide markten vonden echter niet op dezelfde lokatie plaats. De beesten werden 
verhandeld in de Breedstraat. Deze straat bood behalve ruimte ook de nodige luwte door de 
bomen en de ligging. De koude noordenwind kreeg zo geen vat op de schapen.

2.7 De 20e eeuw.
Maar het tij keerde. Aan het einde van de 19e eeuw waren er nauwelijk meer handels
activiteiten rond de waag van Medemblik. De tuinbouw was samen met de visserij het 
economische beeld van de stad gaan bepalen. De producten werden niet langer meer naar 
de waag gebracht maar naar de veiling respectievelijk de visafslag.
De grachten nabij de waag werden gedempt, waardoor aanvoer per boot moeilijk werd.

Na het vertrek van de laatste waagmeester 
werd het waaggebouw verhuurd als woonhuis. 
Op oude ansichtkaarten zien we soms de 
bewoners in de deuropening staan.

Het waaggebouw kwam in verval. In overleg 
met burgemeester Peters en de familie Arends 
uit Alkmaar werd overeengekomen dat het 
waaggebouw gerestaureerd zou worden in zou 
worden ingericht ais museum.
In dit museum zou de familie Arends hun rijke 
verzameling antiek inbrengen.
De burgemeester zegde toe een 'Arends- 
kamer' hierin onder te brengen.Maar hierover 
in de volgende uitgave meer.

Later kwam de VVV van Medemblik in de waag, gevolgd door de Vereniging Oud 
Medenblick halverwege de zestiger jaren.
Maar het gebouw verkeerde in zeer slechte staat en kwam begin zeventiger jaren geheel 
leeg te staan.
In 1972 werd de knoop door de gemeente Medemblik doorgehakt: de waag wordt verkocht 
aan P. Swart, bloemist aan het Achterom. Daarmee is de Medemblikker waag tot op de dag 
van vandaag één van de weinige waaggebouwen in particulier bezit.
De beslissing om het waaggebouw te verkopen riep in juni 1972 nog wel vragen op bij een 
gemeenteraadslid. Maar de burgemeester deelde geruststellend mee dat de eigenaar het 
pand kostenloos voor bezichtiging dient open te blijven stellen.

Hoe slecht de toestand van het gebouw was kwam bij de restauratie aan het licht toen de 
bovenste verdiepingen spontaan instortten. Twee bouwlieden liepen verwondingen op, maar 
de restauratie ging door en het verdwenen bovengedeelte werd binnen een aantal weken 
goeddeels herbouwd.
De heropening van het waaggebouw vond plaats op 12 september 1973. Achterin de waag 
werd door burgemeester Bol een nieuwe ingemetselde steen onthuld, die ons het nieuwe 
leven van de Medemblikker waag blijvend zal herinneren.

Peter Swart
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Verklaring van de voetnoten:

1 A. Fokke Simonsz, 'Historie van de Waag te Amsterdam', Amsterdam, 1808.
Dit boek werd uitgegeven ter nagedachtenis en eerbewijs aan de waag op de Dam In 
Amsterdam. Het gebouw werd in 1808 in opdracht van bodewijk Napoleon in zes weken 
tijd gesloopt omdat het zijn uitzicht belemmerde vanuit zijn paleis. Overigens had 
Amsterdam meerdere wagen. Alleen die op de Nieuwmarkt getuigt nog van wat eens 
het handelscentrum van de wereld was.
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