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Bouwhistorische beschrijving
Westerstraat 93,
Enkhuizen
Gerrit Vermeer & Klaas Koeman, Oud Enkhuizen, juli 2022
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Afb. 1. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832, sectie
F. De rode pijl geeft de locatie aan van Westerstraat
93 aan (perceel 76, huis en erf. Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2. Kadastrale hulpkaart 244 van Enkhuizen (F2199),
opgemaakt september 1896. Kadaster Archief Viewer.

Identificatie
Westerstraat 93, 1601AD Enkhuizen
Rijksmonument 15141
Registeromschrijving: ‘Pand met eenvoudige laat 18e eeuwse lijstgevel voor ouder pand. Zeer moderne pui.’

Typering en geschiedenis
Westerstraat 93 staat in een oorspronkelijke lintbebouwing van de stad die nog dateert uit de middeleeuwen. Het huidige pand, zo zal hierna blijken,
stamt uit het einde van de zestiende of het begin van
de zeventiende eeuw. De latere voorgevel suggereert
een verdieping, maar het pand bestaat slechts uit een
begane grond en een zolder, zoals veel oude panden
in Enkhuizen. De voorgevel staat tot op heden gerend op de as van het huis. Langs de westzijde van
het diepe huis loopt een gang (afb. 1). In 1832 be-

schikte het huis aan de achterzijde over een bredere
westelijke en een smalle oostelijke uitbouw aan de
achterzijde (afb. 1). Het achtererf grensde achter aan
het perceel van Westerstraat 91, dat zich hier verbreedde en doorliep tot aan de Harpstraat. Hierdoor
beschikt nummer 93 slechts over een bescheiden erf.
Winkelhuis vanaf 1815
In het verpondingsregister uit 1630 staan bij het bescheiden woonhuis Dirk Janszoon en Simon Hille1

ò

Afb. 3. Westerstraat 93 omstreeks 1943. Vereniging Oud
Enkhuizen.

Afb. 4. Rechts Westerstraat 93, voor 1950.
Collectie de Jong, Vereniging Oud Enkhuizen.
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Afb. 5. De bestaande toestand van de voorgevel in 1950.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6. De vergunde toestand van de voorgevel in 1950.
Westfries Archief, Hoorn. Hoorn.

brandszoon vermeldt als eigenaren.1 In 1815 kwam
er in het huis een winkel, toen het op 9 september
1815 in bezit kwam van de kruidenier Jacob van de
Meer. Hij droeg het huis en erf met plaatsje en bleekveld op 31 mei 1817 over aan koopman Bernardus
Anton Joseph Haakman.2 Hij verkocht het huis op
27 maart 1824 onderhands aan kruidenier Hendrik
Heering. Na diens overlijden in 1861 maakte de notaris een inventaris op van de inboedel van zijn huis
en zijn winkel en zijn voorraad in Westerstraat 89,
dat als pakhuis diende. De inventarisatie van nummer 93 vond plaats per vertrek: eerst de winkel, dan
het voorkamertje op de vliering, waar wat winkelvoorraad stond en vervolgens de vliering, de voorkamertjes op zolder (het oostelijke en westelijke kamertje), de zolder, het insteekkamertje en beneden
achtereenvolgens de achterkamer, de keuken, het
erf, de binnenkamer, de gang en het voorkamertje.3

In de voorkamer en het voorkamertje bevond zich
een kachel. Op 2 oktober 1862 kocht Cornelis Pieter de Jong het winkelhuis aan de Westerstraat van
de weduwe van Hendrik Heering, Aaltje de Goeye,
aangeduid als ´winkelierster in kruidenierswaren´.4
Hij kocht ook het pakhuis op Westerstraat 89 en het
pakhuis op Het Zand (F1041), die onderdeel vormden van het kruideniersbedrijf. De Jong zette de winkel voort tot aan zijn overlijden in 1885, waarna ook
weer een nauwkeurige inventaris werd opgemaakt.
De notaris inventariseerde niet per vertrek, zodat uit
zijn opsomming geen conclusies zijn te trekken over
de toenmalige indeling van het huis.5 De weduwe
Grietje Brat zette de zaak voort. Bij de verkoop van
het winkelhuis Westerstraat 93 op 6 juni 1896 aan
koopman Wouter Ruiter bepaalde zij dat in het huis
geen handel mocht worden gedreven in granen, zaden, kruidenierswaren of aanverwante artikelen.
Nog hetzelfde jaar nam hij de gang naast zijn
huis over van zijn buurman op Westerstraat 95 (afb.
2). Het hyuis is dan iets vergroot aan de achterzijde

1 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, 106-107.
2 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 1685, Notarissen in West-Friesland tot 1843, Inventaris 7, Enkhuizen, 63 Jan Duyvensz, 1499 akten 1817, 31 mei 1815, scannr.
1685_1499_00157-1685_1499_00158.
3 WFA, toegangsnr. 1686-06, Notarissen Enkhuizen Kantoor 2, 1843-1910, 1 Petrus Gerardus Duker, 47 minuutakten juli-december 1861, 7 december 1861, scannummers
1686_06_47_00155-1686_06_47_00164.

4 WFA, toegangsnr. 1686-06, Notarissen Enkhuizen Kantoor 2, 1843-1910, 1 Petrus Gerardus Duker, 49 minuutakten 1862 juli-december 1862, 2 oktober 1862, scannummers
1686_06_49_00088-1686_06_49_00089.
5 WFA, toegangsnr. 1686-06, Notarissen Enkhuizen Kantoor 2, 1843-1910, 2 Pieter Gerardus Nijhoff, 119 minuutakten 1885 mei-september, 6 mei 1885, scannummers
1686_06_119_00018-1686_06_119_00041.
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Afb. 7. De vergunde toestand van de voorgevel in 1978.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 9. De vergunde toestand in 1950, dwarsdoorsnede
naar de voorgevel. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 8. De voorgevel. Foto auteurs.
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Afb. 10. De bestaande toestand in 1950, westelijke zijgevel. Westfries Archief, Hoorn.

doordat de twee uitbouwen zijn samengetrokken
achter een nieuwe achtergevel. Achter de nieuwe
achtergevel is aan de oostzijde van het erf een nieuwe uitbouw verrezen. Ruiter verkocht het winkelhuis
op 18 december 1902 aan de schilder en koopman
Pieter Ewoudzoon (Pieter) Smit. In 1940 kwam het
huis door een veiling in bezit van de Amsterdamsche
Bank. Na aankoop van dit pand in 1950 verhuisde
horlogemaker Willem de Jong met zijn winkel naar
dit pand en zette hier zijn zaak in klokken, cassettes
en sieraden voort. In 1950 beschikte het huis volgens
een bouwtekening van de bestaande toestand in dat
jaar over een ruime keukenuitbouw aan de westzijde
van het erf. Die staat nog niet weergegeven op de
stadsplattegrond uit 1944. Voor deze uitbreiding van
het huis is geen vergunning aangetroffen. De Jong
voerde in 1950 een verbouwing uit. De winkel kreeg
een nieuwe onderpui, getekend door aannemer A.
de Graaf. De smalle voorkamer en een bedstee werden bij de winkel getrokken (afb. 6, 21). In een ruime kast in de keukenuitbouw kwam een watercloset
en de twee bestaande schoorstenen voorin en achterin het huis maakten plaats voor één schoorsteen
halverwege (afb. 21, 22).6 In 1979 liet aanvrager N.
Berger aan de onderpui een luifel bevestigen en een
6 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen, 1905-1979, inventarisnr. 4313, veranderen winkel
annex woning, 4 augustus 1950.

nieuwe stoep aanbrengen volgens een tekening van
V. Bobeldijk van J.G. Lub architektuur. In 1990 vestigde juwelier Joan Christiaan Rueter zich in de winkel.7
Beschrijving
De gevels
De lijstgevel aan de Westerstraat betreft een schijngevel die de indruk wekt dat het huis bestaat uit een
begane grond en een verdieping (afb. 4-8). Achter de
verdieping bevindt zich echter een kap op een borstwering, zodat de voorgevel van achteren gezien buiten de omtrek van de kap steekt (afb. 9). Het monumentenregister geeft als datering de late achttiende
eeuw, maar de gevel zou ook uit de eerste helft van
de negentiende eeuw kunnen stammen. Het metselwerk vertoont een staand verband met stootvoegen
7 Kadaster Archief Viewer, Enkhuizen, leggerartikelen 347,
Hendrik Heering, winkelier, scheid, 1863; F78 diende als pakhuis, bezit tevens een schuur op Het Zand; 2567, Hendrik Jan
Heering, minderjarige, verkoop 1863; 2539, Cornelis Pieterszoon de Jong en kind, koopman; 2854, Cornelis Pieterszoon de
Jong, koopman en winkelier, dj 1887 scheiding; 3984, Grietje
Brat, koopvrouw, weduwe van Cornelis Pieters de Jong, F76,
huis, erf, dj 1897, verkoop; 4093, Wouter Ruiter, koopman, F76,
huis, erf, dj 1897, vereeniging D76 gaat over in F2199, huis, erf,
dj 1903, verkoop; F2199: hulpkaart 244, opgemaakt september
1896; 4178, 3, Pieter Ewoudzn Smit, schilder en koopman, later
met erven, dj 1941, veiling; 7724, 2, NV Amsterdamsche Bank,
dj 1950; 8169, 1, Willem Hendrikszoon de Jong, horloger, dj
1952, verbouw.
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Afb. 11. De achtergevel. Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 12. De achtergevel. Foto
auteurs.

Afb. 13. Dwarsdoorsnede en
lengtedoorsnede, vergunde
toestand in 1950. Westfries
Archief, Hoorn.
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Afb. 14. Gebint balklaag boven de begane grond. Foto auteurs.

die nauwelijks dunner zijn dan de lintvoegen. Bij
metselwerk uit de achttiende eeuw zou een kruisverband met veel dunnere stootvoegen eerder voor de
hand hebben gelegen.De onderpui moet oorspronkelijke uit drie openingen hebben bestaan. Hierop
duiden de drie strekse bogen erboven (afb. 4). De
oudst bekende onderpui weergegeven op deze foto
zal uit het einde van de negentiende eeuw dateren
(afb. 5). De verdieping bevat twee schuifvensters,
ook weer aan de bovenzijde afgezet met een strekse
boog, maar hier met meer hoogte dan die beneden.
De houten bekroning van de gevel bestaat uit een
hoofdgestel, waarvan de kroonlijst ver uitsteekt. Tussen het fries en de kroonlijst bevindt zich een naar
een ojief neigend profiel (afb. 8). Boven het hoofdgestel steekt het zadeldak uit, dat aan de voorzijde is
afgeknot met een dakschild.
De oudste bekende onderpui bestond uit een
ingang met aan weerszijden een hoog venster. De
vensters stonden op een stenen plint met dragers
onder de stijlen van de kozijnen. De naar buiten
stekende rechthoeken in deze plint keren in sterk
verkleinde vorm terug als ornament in de houten
kozijnen. Een houten hoofdgestel met vier uitkragingen in de vorm van consoles bekroonde deze onderpui.In 1950 kwam er een nieuwe onderpui met
een smallere en dieper geplaatste ingang, waardoor
de etalages meer ruimte kregen (afb. 6). De ingreep
uit 1979, waarbij de zware luifel met ondersteuning
aan weerszijden van de onderpui tot stand kwamen,
deden het ontwerp uit 1950 afbreuk (afb. 7, 8).
De gang rechts naast het pand, hoorde aanvan-

kelijk bij het buurpand, maar hoort sinds 1896 bij
Westerstraat 93. Dat maakte het gemakkelijker in
deze zijgevel vensters aan te brengen. In de bouwtekeningen uit 1950 bevatte de gevel hier inderdaad
verschillende openingen, waaronder een schuifvenster met roeden, dat nog van voor 1896 zou kunnen
dateren (afb. 10).
Afgaande op de kadastrale kaarten (afb. 1, 2)
dateert de huidige achtergevel uit de negentiende
eeuw, mogelijk uit 1896 (afb. 11, 12). De keukenuitbouw moet uit de eerste helft van de twintigste eeuw
stammen.
Houtskelet van rond 1600
De balklaag boven de begane grond is geheel aan het
zicht onttrokken door een modern hangplafond. Op
een langsdoorsnede is te zien dat deze acht balken
telt (afb. 13). Door een luik bij de opgang naar boven
zijn de zware balken enigszins waarneembaar. Het
betreffen uitzonderlijk zware dekbalken die met een
zwanenhalskorbeel en een gesneden trekbalk door
pen-en-gatverbindingen zijn verbonden met een
muurstijl. De gesneden roosjes opzij van de trekbalk
bevatten ondiepe gaatjes.
De kap telt zeven gebinten die op borstweringen staan, gevormd door de boven de zoldervloer
opgetrokken zijgevels van het pand (afb. 15). De eiken stijlen zijn enigszins krom (afb. 16, 19). Van een
aantal gebinten zijn de korbelen verwijderd, maar de
pengaten in de dekbalken tonen aan dat deze er wel
waren (afb. 18, 19). Aan de westzijde van de kap zijn
telmerken: voorin een XI (het eerste losstaande ge7

Afb. 15. De zolder richting Westerstraat. Foto auteurs.

Afb. 16. De kap gezien naar de Westerstraat. Foto auteurs.
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Afb. 17. Gebint met telmerk XI. Foto auteurs.

Afb. 18. Gebint met telmerk VII. Foto auteurs.

Afb. 19. Gebinten achter met verdwenen korbeel. Foto
auteurs.

bint van voren) (afb. 17). Het een na laatste gebint
bevat aan de westzijde telmerk VII (afb. 18, 19). Een
worm voor het dragen van de sporen, die aan weerszijden over de gebinten hoort te liggen, is nergens
zichtbaar. Op de vliering zijn evenmin de gebruikelijke sporen zichtbaar, maar is de oude constructie
vrij recent vervangen door een gordingenkap met
een beplating. Het lijkt erop dat de kap dus op enig
moment aan een ingrijpende verbouwing is blootgesteld. Aan de achterzijde is de kap al sinds lang afgeknot met een dakschild (afb. 3, 12, 13).

goede indruk van de indeling van het huis en het gebruik van de diverse ruimtes.

Indeling en inrichting van het winkelhuis in 1861
In 1861 nam inventariseerde Petrus Gerardus Duker de inboedel van het winkelpand van Hendrik
Heering met het oog op de boedelscheiding.8 Systematisch beschreef hij de boedel van het huis vertrek
voor vertrek. Zijn beschrijving geeft daardoor een
8 WFA, toegangsnr. 1686-06, Notarissen Enkhuizen Kantoor 2, 1843-1910, 1 Petrus Gerardus Duker, 47 minuutakten juli-december 1861, 7 december 1861, scannummers
1686_06_47_00155-1686_06_47_00164.

De Winkel (begane grond)
De winkel aan de voorzijde van het huis betrof vermoedelijk in aanvang slechts een smalle ondiepe
ruimte. Rechts ernaast moet de in de inventarisatie
genoemde gang naar achteren hebben gelopen, zoals nog te zien is op de plattegrond van de bestaande
toestand van het winkelhuis uit 1950 (afb. 21). Het
voorkamertje zal zich links van de winkel hebben
bevonden. Deze kamer lijkt in 1950 nog aanwezig te
zijn. De winkel bevatte toonbanken, acht nieuwe en
twee oude vaatjes, bussen, trommels, tinnen en houten maten, trechters, ijzeren en koperen gewichten,
houten en koperen schalen, scheppen, vierentwintig flessen, een winkeltrapje, een lamp, een koffiemolen, een bank, twee olievaten, twee blikken, een
kaasmes en twee spanen. De notaris somde tevens
de aanwezige voorraad op, waaronder boter, sukade, specerijen, broodjes zeep, vijgen, kandij , zout,
Zwitserse kaas, krenten, meel, grutten, suiker, cacao,
9

Afb. 20. De vliering gezien
naar de Westerstraat. Foto
auteurs.

Afb. 21. Plattegrond begane grond in 1950. Links de bestaande toestand, rechts de vergunde. Westfries Archief, Hoorn.

10

soda, zwavel, kaneel, stijfsel, nagelen, peper, amandelen, komijn, karwei, anijszaad, thee, lakmoes, koffie, nootmuskaat, potas, patentolie, raapolie, Leidse
Kaas, Edammer Kaas, zeemleer, was, luiwagens,
papier, boenwas, touw, drop, zoethout, vermicelli,
knijpers, zwavelstokken, kaarsen, bezems, sago, waskaarsen, patent stijfsel, gort, grauwe erwten, gele
bonen, rijst, blauwsel, zwarte peper, saffraan, foelie
en witte peper.
De gang (begane grond)
In de gang, waarvan niet bekend is tot hoever deze
naar achteren doorliep, bevonden zich twee strijkplanken, twee taboeretten, een buffetje, een eierenzak, een dambord met stukken, twee reistassen, elf
’ovaaltjes’, een koffiepot en een wit servies
Het voorkamertje (begane grond)
Het voorkamertje, dat zich links van de winkel bevond, bevatte een tafel en acht tabouretten, twee
spiegels, vijf glasgordijnen, twee schilderijtjes, een
lamp, een karpet, drie kleedjes, een inktkoker, een
cachet, een kachel, een tang, een doofpot, een turfvat, drie stoelen met tafeltje, een mand, een trekpot,
een pendule, een bedbehangsel, een bed, peluws,
kussens, lakens, slopen, twee matrassen, een bedkleed, de onder- en bovenkleding van wijlen Hendrik Heering en die van zijn weduwe. Deze kamer
werd dus verwarmd met een kachel. De positie van
de schoorsteen staat nog weergegeven op een tekening uit 1950 (afb. 22). Van het vele goud, zilver en
andere kostbaarheden verzweeg de notaris de bergplaats door deze op te nemen onder een apart kopje.
De binnenkamer (begane grond)
De binnenkamer was in 1952 reeds verdwenen,
vermoedelijk opgeofferd aan een uitbreiding van
de winkel en mogelijk ook aan de verruiming van
de achterkamer (afb. 21). De binnenkamer grensde
doorgaans noch aan de voor-, noch aan de achtergevel, maar bij dit huis kon dit vertrek, in oudere
bronnen ook wel aangeduid als de binnenhaard,
direct daglicht vanuit de zijgevel aan de open gang
ontvangen. In 1950 bevond zich een tweede schoorsteen dichtbij de achtergevel (afb. 22). Als dit de
schoorsteen van de binnenkamer betrof, grensde de
binnenkamer in dit geval wel aan de achtergevel en
lag de achterkamer er parallel aan. Dat zou betekenen dat de plattegrond van de bestaande toestand in
1950 nog grotendeels overeenkomt met de situatie in

1861. De inventaris vermeldt twee tafels, elf stoelen,
een piano forte, een kachel met toebehoren, een secretaire, een pendule, vier bekers, twee beeldjes, vijf
stuks porselein, zes schuitjes, een pijpenstander, twee
kistjes, een doos, een komfoor, lucifers, een potje,
een koperen doofpot, een turfmand, een tang, een
pook, een boekenhanger, drie boeken, achttien messen, een schenkblad, een trekpot, een komfoortje,
een trommeltje, een tafellamp, theegoed, twee schilderijen, drie gordijnen, een karpet, twee kleedjes.
In de eerste kast lagen opgeborgen vijf bladen, twee
flessenbakjes, drie trommeltjes, een tabaksdoos, een
komfoortje, een koffiekan, vier kandelaars, twee
bakken, zeven karaffen, zesendertig diverse kelken
en zes bierglazen, een thee- en lepelkistje, een koffiekan, twee kandelaars, een trommeltje, twee schenkbladen. Een tweede kast bevatte een wit servies, een
porseleinen servies, vijf schaaltjes, een visschoteltje,
theegoed, bordjes, een messenbak met messen, een
olie- en azijnstel, een trommel, een blad, matjes, een
lepelkistje, waterflessen, een trommel, een saladelepel, een vork en een dominospel.
De achterkamer (begane grond)
In de achterkamer trof de notaris een kabinet met
stel, een chiffonnière, een ronde tafel, een wastafel,
een schuiftafeltje, een spiegel, zes stoelen met zittingen, twee tobben, een porseleinen kan, een kapspiegeltje, een dambord, een bed, een peluw, kussens,
dekens, lakens, slopen, een bedkleed, een bedbehangsel, twee stromatrassen, een kamerpot.
In een kast lagen een trekpot, aardewerk en
porselein, theegoed, borden, bordjes, diverse schaaltjes, roomschaaltjes, een kom met vijf schaaltjes, een
melkkan, twee kwispeldoren, een zwart theeservies,
theestoven, theegoed, een koffiekan, een tabakskomfoor, een tabaksdoos, een bruin servies, een verguld
servies, glaswerk, een broodmand, twee blaadje,
schalen, schotels, aardewerk, een nachtlamp en een
koffertje.
In het kabinet bewaarde het echtpaar drie kleine
tafellakens, twaalf slopen, peluwen, linnen en katoenen lakens, servetten, een tafellaken, twee karpetjes
en twee droogrekken.
De keuken (begane grond)
De keuken, die zich vermoedelijk in de brede, westelijke uitbouw aan de achterzijde bevond, bevatte
een vatenbank, een bank, twee tafels, een koffiekan,
een theestoof, een aanrechtbank, aardewerk, koe11

Afb. 21. Plattegrond zolder in 1950. Links de bestaande toestand, rechts de vergunde. Westfries Archief, Hoorn.
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kenpannen, twee deksels, een salade-emmer, een
poffertjespan, een tang, blakers, een blaasbalg, een
schuimspaan, een hakmes, een plank, ijzeren potten, stoven, een waterketel, mandjes, bakken, een
tobbe, een spiegel, een stoffer, een vat, drie stoelen,
een blik, een koffiekan, negen stuks koperwerk, twee
komforen, een puddingvorm, een mandje met messen, grof aardewerk, ijzeren pannen, drie lantaarns,
drie strijkijzers, twee roosters, drie lampjes, een
keukenstoof, een stoffer en blik, een aspot, een water- en een koffieketel, een staande blaasbalg. Op het
erf stonden een bank, drie emmers, een tafeltje, een
aston, zagen en een turfkist.
Het insteekkamertje
Het insteekkamertje bood plaats aan twee bedden,
twee tafeltjes, vier stoelen, een spiegel, een schilderij,
twee bedbehangsels, kussens, dekens, een bedkleed,
lakens, slopen, zes stoven, een luiwagen en stoffen.
Het oostelijke voorkamertje (zolder)
Het oostelijke en westelijke voorkamertje op de zolder, achter de twee vensters op de schijnverdieping
van de voorgevel, waren er nog in 1950 (afb. 21).
In het oostelijke kamertje bevonden zich een bureau, glasgordijnen, een hoekbuffetje, een kastje, een
schenkblad, dozen, een wasmand, een gladde kast,
twee spionnen, kleren, twee bladen, een bakermand,
een kistje en een emmertje, een koffer, een glazen
kastje, een tafeltje, twee theekisten. In de kast bevond zich een kerkboek, een klerenbak, drie wollen
dekens, drie wiegendekentjes, een sprei, een wieg en
een kleed.
Het westelijke voorkamertje (zolder)
Het westelijke kamertje op de zolder bevatte twee
tafels, vier stoelen, een gordijn, een lamp, een tafelschel, een chiffonnière (een hoge ladekast), elf kommen, twee bekers, een lampetkan, een schilderij, een
stel bedgordijnen, een bed, een peluw, zes kussens,
twee dekens, een bad, een kleed, twee lakens, drie
slopen, twee matrassen, een vloermat, een bedkleedje, een stoof en een kamerpot.
Open zolder achter
De zolder bevatte een grote kast, een vloerkleed, vier
karpetjes, een aantal matten, twee kisten, zes schilderijen, negen stoelen, een vaatje, een schotel, oude
kleden, twee tafeltjes, een kist, een mangel, twee kle-

renbakken, een bedwandje met behangsel, peluws,
kussens, stoelkussens, dekens, een linnen lap, een
groot aantal kussentjes, een katoenen en twee wollen
lakens, een bed, een bedkleed, lakens, slopen, een
lampetkan met kom en bedbehangsel.
Vliering
Het voorkamertje op de vliering diende als voorraadkamer voor de winkel (afb. 20). De notaris trof
er een grote hoeveelheid melissensuikers (broodjes
suiker), kandij, gele en bruine kandij, leerpapier, pijpen en papier. Op de vliering stonden vier schilderijen, een kistje, een droogzak, een kribbe, een wieg,
een flesje, emmers, manden, een theestoof, een vat,
trommels, twee stoven, een tobbe, een vaatje, een kamerpot en een koperen stoof.
De verbouwing in 1950
De winkel kreeg in 1950 niet alleen een nieuwe onderpui, deze onderging tevens een aanzienlijke uitbreiding ten koste van de voorkamer, een bedstee en
een kast (afb. 21, 22). De etalage onderging een uitbreiding door de voordeur in het midden naar achteren te verplaatsen. De twee bestaande schoorstenen
maakten plaats voor een grotere tussen de winkel en
de woonkamer. Een tweede kamer achterin het huis
kreeg een nieuwe bestemming als werkplaats. Bij latere verbouwingen ontstond één grote winkelruimte.
De twee kamers op zolder achter de voorgevel verdwenen eveneens.
Conclusie
Het pand bevat nog een houtskelet uit omstreeks
1600. Hedendaagse interieurafwerking onttrekt de
bijzondere balklaag met zwanenhalskorbelen heden
aan het zicht. Van de kap resteren nog de gebinten.
Deze staan vermoedelijk niet allemaal op de oorspronkelijke positie. Van de worm en de sporen is
niets meer te bekennen. Het bovenste gedeelte werd
vervangen door een gordingenkap.
De voorgevel stamt vermoedelijk uit de eerste
helft van de negentiende eeuw. Vanaf 1815 biedt
het pand plaats aan een winkel. De oudst bekende
winkelpui stamt uit de laatste decennia van de negentiende eeuw. Deze maakte in 1950 plaats voor de
huidige, die in 1979 een verbouwing onderging, die
het karakter daarvan sterk aantastte. Voor zover valt
na te gaan, een vergunning ontbreekt, stamt de huidige keukenuitbouw uit de twintigste eeuw.
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