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Afb. 1. De minuutkaart van Enkhuizen uit 1832. De rode
pijl geeft de locatie aan van het huidige Westerstraat 92.
Noord-Hollands Archief, Haarlem.

Afb. 2. De stadsplattegrond van Egmond-Meijer uit 1902.
De rode pijl geeft het huidige Westerstraat 92 aan. Archief
Oud Enkhuizen.

Identificatie
Westerstraat 92, 1601AM, Enkhuizen
Rijksmonument 15199
Omschrijving: Pand met bakstenen trapgevel met talrijke natuurstenen onderdelen, anno 1625. Fries met vijf
gevelstenen. Pui in 18e-eeuwse trant gerestaureerd.
Geschiedenis
Uit een akte gedateerd 14 december 1667 blijkt het huis van oud-schepen Wigger Blauw te zijn.1 In het Oud
Rechterlijk archief draagt oud-president-schepen Wigger Blauw zijn huis, samen met een huisje aan de Buikzieksteiger daarachter, over aan Joan Springman. Springman moet in het huis een apotheker hebben gevestigd. Marijtje Verschuer, de weduwe van J(o)an Springman, sprak namelijk in haar op 27 september 1727
opgemaakte testament uit, dat haar zoon Pieter Springman na haar dood de gehele apothekers- en chirurgwinkel met alle medicamenten als eigenaar zou kunnen voortzetten. Op 4 oktober 1733 droeg de weduwe
de apothekerswinkel met potten, vijzels, medicijnen en alle verdere toebehoren echter voor 650 gulden over
aan Gijsbert van Mensburg. Die mocht de apotheek voortzetten in het huis van Marijtje Verschuer, totdat
hij deze kon overbrengen naar een door hem gekocht of gehuurd huis. Het is niet duidelijk of de apotheek
inderdaad verhuisde, want ook nadien, zat er in het huis een apotheker. Over ruim een halve eeuw ontbreken
gegevens, maar op 19 januari 1793 droeg Jacob Bruinier het huis met tuin en bleekveld over aan apotheker
Claas Heyneszoon. Op zijn beurt verkocht hij het huis op 31 december 1799 aan chirurgijn Jan Visser. Op
10 november 1824 kwam het huis met erf, tuin en bleekveld uitkomende op de Brugjes (de huidige Van
Bleiswijkstraat) in bezit van Reinier Termeulen. Het register bij de minuutkaart uit 1832 vermeldt Reinier
als apotheker. Na zijn dood verkocht diens broer, Adam Cornelis Termeulen, advocaat te Enkhuizen, het
huis op 11 februari 1834 aan apotheker Pieter Bakker de Wit (1808-1860). Die kocht op 28 mei 1844 ook het
buurpand aan de westzijde, het huidige nummer 94.2 Hij was gehuwd met Maria de Koningh en kreeg drie
kinderen, Frans, Maria en Jacob, waarvan de laatste bij zijn overlijden nog minderjarig was. Het huis ging
1 Bewonersgeschiedenis ontleend aan: 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, 253-254.
2 Messchaert-Heering 2001, 252.
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Afb. 3 (linksboven). Tekening van de bestaande toestand
van de v oorgevel in 1941. Westfries Archief, Hoorn.
Afb. 4 (rechtsboven). De plattegrond van de bestaande
toestand in april 1943. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 5 (linksonder). Opmetingstekening uit 1944. De rode
pijl geeft het huidige Westerstraat 92 aan. Noord-Hollands
Archief, Haarlem.

Afb. 6. Opmetingstekening uit 1944. Noord-Hollands Archief, Haarlem.

na zijn dood over aan zijn weduwe en zijn oudste zoon Frans, die ook alle gereedschappen van de apotheek
kreeg toebedeeld. De apotheek ging door onder de oude naam. Voor 1875 kwam het huis met de apotheek in
het bezit van Jacob de Wit, de jongste zoon. Op 28 september van dat jaar overleed zijn vrouw Maria Hendrika Oosterveen. Bij de scheiding van de goederen bij haar nalatenschap op 25 april 1896 bleef vader Jacob
de Wit in het bezit van het huis en de apotheek. In 1941 verkochten zijn opvolgers Jacob de Wit en zijn zoon
Pieter Hendrik de Wit de apotheek aan Tjeerd Hoekstra, die de apotheek tot ongeveer 1990 voortzette onder
de aloude naam Pieter Bakker de Wit & Zoon. Daarna veranderde dit in Apotheek Enkhuizen B.V. Heden
biedt de begane grond van het pand plaats aan een winkel voor thee en koffie.
Latere verbouwingen
Op 9 mei 1941 verkreeg mevrouw M. de Wit toestemming voor de restauratie van de voorgevel van de apotheek volgens een tekening van architect Dik Fleddérus uit Enkhuizen (afb. 4).3 De totale kosten van de
werkzaamheden bedroegen 460 gulden. Uit de tekening van de bestaande en de gewijzigde toestand valt
op de maken dat de negentiende-eeuwse kozijnen op de verdieping plaats maakten voor kozijnen met een
fijnere, achttiende-eeuwse roedeverdeling. De onderpui werd volgens de vergunning opnieuw opgetrokken.
Nog op 14 april 1943 kreeg Mevr. M. de Wit toestemming voor de plaatsing van een water closet, waarvan
de kosten op 350 gulden werden geschat, ook weer naar plannen van architect Fleddérus.4 Het toilet kwam
achterin het huis, in een aanbouw in de vroegere tuin van nummer 94. Aan de achterzijde van de aanbouw
achter het huis bevond zich het privaat, dat zowel van buiten als van binnen toegankelijk was. Bij de aanvraag
zat een plattegrond van het gehele huis en het buurpand nummer 94, dat als magazijn diende (afb. 5).
In november 1970 verkreeg aanvrager T. Hoekstra toestemming een garage te bouwen aan de achterzijde van het achtererf, toegankelijk vanaf de Van Bleijswijkstraat.5
J.G. Lub Architectuur B.V. ontwierp voor apotheker M. Mater nieuwbouw in historiserende stijl achter het bestaande pand, een eenvoudig woonhuis, waarvoor de gemeente toestemming verleende in oktober
1979 (afb. 10).6 Het huis bestaat uit een begane grond en een afgeplat schilddak met pannen. Het achterhuis
3 Westfries Archief, Hoorn (WA), 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 3940 Westerstraat 92; Restaureren perceel, 9 mei 1941.
4 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 3941 Enkhuizen, Westerstraat 92; Veranderen woning, 14
april 1943.
5 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 3942 Westerstraat 92; Bouw garage, 3 december 1970.
6 WA, 1325_BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen 1905-1979, 3943, Westerstraat 92, 94; Veranderen en vergroten Apotheek annex woning, 23 oktober 1979.
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Afb. 7. De apotheek Westerstraat 92 op 30 november
1947. Archief Oud Enkhuizen.

Afb. 8 (onder). Tekening van de voorgevel uit 1979.
Westfries Archief Enkhuizen.
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Afb. 9. De achtergevel met aanbouwen. De bestaande
toestand in 1979. Westfries Archief Enkhuizen.

Afb. 10. De woning achter het voorhuis met
de aanbouwen volgens de plannen in 1979.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 11 en 12 (midden). De dwars- en lengtedoorsnede, getekend in 1979.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 13. De plattegrond op de zolderverdieping in 1979. Westfries
Archief, Hoorn
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Afb. 14. Google earth. Westerstraat 92 is aangegeven met
een rode pijl.

Afb. 15. De voorgevel. Foto auteurs.
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Afb. 16. De rechter leeuw in
het fries. Foto auteurs.

Afb. 17. De egelantier op het
fries. Foto auteurs.

uit 1979 is deels zichtbaar vanaf de Van Bleijswijkstraat. De bestaande panden ondergingen ook enige aanpassingen. Zo kwamen er tussen nummer 92 en het buurpand nummer 94 extra doorgangen, in totaal drie.
Beschrijving
Situering
Het pand staat met een licht gerende gevel aan de Westerstraat. Het us het derde huis vanaf de kruising
van de Westerstraat met de vroegere gracht Venedie (bezuiden van de Westerstraat) en de vroegere gracht
de Brugjes (benoorden de Westerstraat), zoals nog te zien is op de minuutkaart van 1832 (afb. 1). Aan het
einde van de negentiende eeuw werden deze grachten gedempt (afb. 2). In 1906 herdoopte de gemeente de
vroegere gracht in Van Bleijswijkstraat. Het ruime achtererf kwam volgens de eigendomsakten al in 1824 op
de Brugjes uit, zoals heden nog het geval is. De percelen in dit gedeelte van de Westerstraat zijn zeer diep en
nemen een groot deel van een nog aanzienlijk dieper bouwblok in beslag (afb. ).
Het diepe huis bestaat uit een hoge begane grond met daarop een zadeldak met daarin een zolder en een
vliering. Achter het huis stonden altijd al de nodige uitbouwen en aanbouwsels, zoals te zien op de stadsplattegrond van 1902. Die situatie komt exact overeen met de plattegrond van het huis uit 1943 (afb. 4) en met
het in 1944 getekende dakenplan (afb. 5). Pas in 1979 traden er veranderingen op (afb. 10). In dat jaar verdween de kap van de westelijke aanbouw (afb. 9) aan de achterzijde en verrees er achter de twee aanbouwen
achter een nieuwe woning (afb. 10, 36).
7

Afb. 18. Het engelenkopje
onder de toppilaster. Foto
auteurs.

Afb. 19. De achtergevel. Foto auteurs.
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Voorgevel
De op vlucht gebouwde trapgevel bestaat uit een onderpui en een geveltop (afb. 15). De onderpui met
twee hoge en brede vensters aan weerszijden en een
deur met bovenlicht in de middenas stamt uit 1941,
toen deze overeenkomstige de vroegere toestand opnieuw werd opgetrokken. Daarbij kregen de kozijnen een iets fijnere roedeverdeling (afb. 3, 4, 7, 8).
De geveltop is nog in zeer hoge mate authentiek. In 1941 kwamen ook in de geveltop nieuwe
kozijnen met een op de achttiende eeuw gebaseerde
roedeverdeling. Voor de rest vertoont de gevel nog
alle kenmerken en detaillering van een trapgevel uit
het begin van de zeventiende eeuw. Het muurwerk
boven de onderpui bestaat uit zacht rode bakstenen
in kruisverband. Boven het fries, opzij van de voorgevel, van de diverse treden van de geveltrap en opzij van de kozijnen op de zolderverdieping zit steeds
achter de laatste kop in de laag met koppen een klezoor (kwart baksteen). Dat betekent dat de kozijnen
van de zolderverdieping nog hun oorspronkelijke
omvang hebben en de gevel hier nauwelijks reparaties onderging.
De klezoren ontbreken in het fries boven de onderpui. Mogelijk onderging het fries de nodige ingrepen. In het venster van de vliering zitten er nog Afb. 20. Detail achtergevel met rechts de klezoren.
wel klezoren langs de rechtstand rechts, maar links Foto auteurs.
verdwenen de meeste vermoedelijk bij latere ingrepen. Het kwetsbare gedeelte van de top dat boven de kap uitsteekt, bevat evenmin klezoren en ten minste een
keer opnieuw zijn opgemetseld.
Boven het eenvoudig, houten hoofdgestel van de onderpui bevindt zich een fries met vijf zandstenen
gevelreliëfs. Op de uiteinden bevatten deze een voorstelling van een woest kijkende, liggende leeuw (afb. 16).
In het midden zit een bijna vierkante steen met een bloeiende egelantier (afb. 17). Aan weerszijden daarvan
bevatten cartouches met ranke voluten ‘anno’ en het bouwjaar ‘1625’. Langs de bovenzijde van het bakstenen
fries loopt een lijst van natuursteen.
Boven de lijst gaat de gevel aan weerszijden nog een eind rechtstandig omhoog. Daarna volgen aan
weerszijden acht treden en eindigt de gevel in een toppilaster. Onder de eerste treden zitten op twee natuurstenen hoekblokken, de treden daarboven hebben elk steeds een hoekblok. Op de treden liggen zandstenen
dekplaten met een klassiek profiel. De dekplaten van de derde trede van onder lopen door over de volle
breedte van de geveltop. Ook de toppilaster is afwisselend met metselwerk en zandstenen blokjes uitgevoerd.
Het profiel van de dekplaten van de bovenste trede loopt om de toppilaster heen. Op de toppilaster ligt opnieuw een zandstenen dekplaat met daarop een bol. De zandstenen kraagsteen onder de pilaster bevat een
engelenkopje.
Op twee schuiframen van de zolderverdieping staan op de bovenste lijst van het fries. Ze zijn gevat in
een vensternis met boven het kozijn een gedrukte ontlastingsboog met daaronder een verdiepte boogtrommel met metselwerk in halfsteens verband van bakstenen met een afwijkend formaat. In dergelijke boogtrommels bevond zich doorgaans een zandstenen decoratie, maar deze moet later zijn verwijderd. De dagkant van de vensters vertoont een profiel bestaande uit een kwarthol. Aan weerzijden van de raam zitten
steeds vier negblokjes. In de ontlastingsbogen zitten vijf wigvormige blokjes, waarvan de sluitsteen boven
het venster links een mannenkopje draagt, die van het venster rechts een vrouwenkopje. Het venster van
9

Afb. 21. De kruipruimte
achterin het huis.
Foto auteurs.

Afb. 22. De put in de
kruipruimte achterin het
huis. Foto auteurs.

Afb. 23. Een gebint met
zwanenhalskorbeel met aan
weerszijden een trekbalk.
Foto auteurs.
10

Afb. 24. Kraagsteen met
voluut onder een van de trekbalken. Foto auteurs.

de vliering heeft aan weerszijden opnieuw een profiel met een kwarthol en eveneens vier negblokjes, maar
kleiner dan die van de zoldervensters. Boven het venster bevindt zich een strek met porring met opnieuw vijf
natuurstenen blokjes, maar zonder kopje in het midden. Daarvoor in de plaats zit vlak boven de middelste
steen het engelenkopje van de toppilaster.
De acht muurankers op de geveltop dragen gesmede krullen.
Achtergevel
Het gedeelte van de achtergevel onder de houten puibalk lijkt later te zijn vernieuwd (afb. 19). De bakstenen
vertonen hier een afwijkend formaat. Klezoren ontbreken en de voegen zijn grof. Boven de puilijst moet de
gevel nog wel van het bouwjaar 1625 dateren. De warm rode bakstenen zijn gemetseld in kruisverband. In de
hoek van onderste gedeelte zitten klezoren (afb. 20), evenals in de tussentrap. De gevel had bovenin een tuit,
zoals nog te zien is op de tekening van de achtergevel uit 1979, maar deze moet later zijn verwijderd (afb. 9).
Boven de puilijst gaat de gevel aan weerszijden eerst nog recht omhoog. Dan volgt een schouder met
daarop een geprofileerde dekplaat van zandsteen. Daarop staat de puntgevel met onder de tussentrap drie
vlechtingen en er boven nog eens vijf vlechtingen. Op de tussentrap ligt opnieuw een geprofileerde, natuurstenen dekplaat die zich over de volle breedte van de gevel voortzet als een bakstenen lijst, waarvan de bovenste metsellaag ongeveer even ver uitsteekt als de dekplaten. Boven het venster op de zolder zit een halfronde
ontlastingsboog. Het huidige venster valt niet binnen de boog en zal later zijn vergroot. Aan weerszijden van
het huidige kozijn vallen dan ook geen klezoren meer waar te nemen. Het kozijn op de vliering zal ook een
vergroting hebben ondergaan. Het steekt nu onder de bakstenen lijst uit, maar zal daar oorspronkelijk op
hebben gestaan.
De geveltop achter bevat diverse oude ankers, waarvan een in de vorm van een Grieks kruis. De toplijn
is ondanks de aanwezigheid van vlechtingen afgedekt met slabben.
Begane grond
De vloer van de zolder ligt ongeveer 4,42 meter boven de huidige vloer van de begane grond (afb. 11). Onder
een gedeelte van deze vloer, die zich uitstrekt boven straatniveau, bevindt zich een kruipruimte met een plavuizenvloer en zelfs een waterput (afb. 21, 22). Wellicht was deze vloer, ruim onder het huidige straatniveau
gelegen, de oorspronkelijke uit 1625. Dat zou betekenen dat de hoogte van de begane grond van het huis
oorspronkelijk ruim vijf meter bedroeg.
Tussen het korbeel, de muurstijl en het sleutelstuk bevindt zich slechts, zoals tot kort na 1600 gebruikelijk was, slechts een kleine opening. Hierdoor vormt het korbeel met muurstijl en sleutelstuk slechts een
betrekkelijk kleine driehoek. Des te groter deze driehoeken, des te beter behoeden ze het huis voor zijwaarts
schranken. Door de grote hoogte van het pand en de relatief kleine, door de korbelen gevormde driehoeken,
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Afb. 25. Het achterste gedeelte van de balkenlaag,
gezien naar achteren.
Foto auteurs.

Afb. 26. De raveling
achterin het huis.
Foto auteurs.

Afb. 27. De krommers, gezien in de richting van de
voorgevel. Foto auteurs.
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Afb. 28. De krommers, gezien in de richting van de
voorgevel. Foto auteurs.

is het huis uiteindelijk in behoorlijke mate in oostelijke richting zijwaarts gaan overhellen. Op sommige
plaatsen is het muurwerk tussen de muurstijlen door
latere interieurafwerking enigszins uitgevlakt, maar
desalniettemin is de scheefstand overal duidelijk
waarneembaar. De drie voorste gebinten vertonen
een zwanenhalskorbeel.
De houtconstructie op de plattegrond bestaat uit
zes trekbalken, afgewisseld met vijf gebinten (afb. 23,
25). De trekbalken zijn steeds lichter dan de dekbalken van de gebinten, maar de trekbalken en dekbalken onderling vertonen onderling ook nog tamelijk
grote verschillen in doorsnede. Tegen de voor- en de
achtergevel zit een strijkbalk.
De trekbalken liggen aan weerszijden op een
zandstenen kraagsteen, bestaande uit een klassieke
boluut in de vorm van een rol (afb. 24).
De gebinten staan op een poertje en zaten vermoedelijk halfsteens verzonken in de zijmuur. Door
latere interieurafwerking en latere opvulling valt dit
alleen op enkele plaatsen nog waar te nemen. Dit
deels opnemen van de balk in het muurwerk moest
schranken van de constructie in de lengterichting voorkomen. Tussen de muurstijlen en de dekbalk bevindt
zich steeds een sleutelstuk en een klassieke profilering met hollen en bollen aan de voorzijde. De onderdelen
van de gebinten zijn aan elkaar bevestigd met pen-en-gatverbindingen en houten toognagels.
Tussen het vierde en vijfde gebint van voren gerekend, dus aan de achterzijde van het huis, bevindt zich
aan de westzijde een raveling van een vroegere haard. Op de raveelbalk komt een trekbalk uit. Normaal bevindt zich op de raveelbalk, aan weerszijden van de kreupele balk, een gesneden accoladeboog. Hier ontbreken deze bogen, wat er op kan duiden dat de raveelbalk niet meer oorspronkelijk is. Tussen de muurstijlen en
het sleutelstuk bevinden zich aan weerszijden van de raveelbalk geen korbelen en evenmin zijn hier sporen
te zien van de vroegere aanwezigheid ervan. De korbelen bleven hier mogelijk achterwege vanwege de hier
aanwezige boezem van de haard. Aan de andere zijde hebben deze zelfde gebinten geen zwanenhalskorbeel
zoals de overige, maar zijn deze van een eenvoudiger type: de korbelen hebben hier een hol, licht gebogen
voorvlak zonder verdere profilering.
Alle balken vertonen bewerkingssporen met de bolschaaf.
Tegenover de raveling van de vroegere haard zitten hoog in de muur, bijna tegen het plafond, twee ondiepe rondboognissen (afb. 25).
De kapconstructie
De jukken van de kap bestaan geheel uit eikenhouten onderdelen. Op een versnijding in de zijmuur van
steens naar halfsteens liggen muurplaten, waarop de krommers staan (afb. 11, 12, 27, 28, 29, 30, 33). Op de
krommers ligt een dekbalk. Met deze twee houten balken vormen korbelen een driehoek die de jukken moet
behouden voor zijwaarts schranken. Aan weerszijden van de jukken liggen in de lengterichting van de kap
de eiken wormen, die de sporenparen ondersteunen. De sporen staan op een hoger aangebrachte muurplaat,
gelegen op een halfsteens borstwering.
Blokkelen, bevestigd met een halfhoutse verbinding met een zwaluwstaart, moeten de krommers er
voor behoeden naar binnen af te glijden (afb. 30). Over de jukken liggen grenen delen die de vloer vormen
13

Afb. 29. De jukken op de
zolder gezien in de richting
van de achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 30. De jukken met blokkelen gezien in de richting
van de achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 31. De jukken aan
de oostzijde met een
windschoor. Foto auteurs.
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van de vliering, op 2,40 meter van de zoldervloer.
De vliering is geheel beschoten, waardoor de sporen
hier, evenmin als op de zolder, zichtbaar zijn.
Tussen de krommers en wormen geplaatste balkjes, de windschoren, moeten de kap behoeden voor
schranken in de lengterichting (afb. 31, 33).
Een vermoedelijk later aangebrachte beschieting
van grenen onttrekt die sporen aan het zicht. Deze
delen zijn ongelijk van breedte en vertonen bewerkingssporen met de bolschaaf.
Op vrijwel alle korbelen en dekbalken staan telmerken weergegeven (afb. 32). Voor links of rechts
paste de timmerman ingesneden strepen of gegutste,
ovalen putjes toe. In de meeste gevallen zitten de
meeste strepen, van voren gezien, rechts (oostzijde)
en de ovale putjes links (westzijde).
Telmerken van voor naar achter aan de oostzijde van
het huis:
Strijkjuk (telmerken niet zichtbaar)
IIIX
III
V en oooo
VI
VII
VIII
VIIII
VIIIII
Xo
Xoo (strijkjuk)

Afb. 32. Juk aan de westzijde met het telmerk Vooo.
Foto auteurs.

De vliering is ook geheel beschoten (afb. 34). Boven de vliering lopen grenen balken die mogelijk behoren bij een reeks A-spanten die op de jukken van de zolder staan. Boven die balken ligt nog een houten vloer.
De zeventiende-eeuwse uitbouw achter
Aan de oostzijde van de achtergevel staat nog een tamelijk hoge, smalle uitbouw met op de verdieping drie
gebinten met een zwanenhalskorbeel en een klassiek geprofileerd sleutelstuk zoals voorin het huis (afb. 35).
Een tekening uit 1979 vermeldt dat de kapconstructie erboven uit sporen bestaat (afb. 12).
De uitbouw tegen de westzijde van de achtergevel werd in 1979 ontdaan van zijn geveltop en kapje en
vermoedelijk grotendeels geheel vernieuwd (afb. 9, 10). De lage woning erachter uit 1979 is deels zichtbaar
vanaf de Van Bleijswijkstraat (afb. 36).
Conclusies en waardering
Het pand beschikt voor en achter over een nagenoeg authentieke geveltop uit 1625. De trapgevel aan de
voorzijde is rijk voorzien van gevelreliëfs, twee leeuwen, jaartalstenen, een egelantier, een mannen- en een
vrouwenkopje en een engelenkopje. Aan weerszijden beschikt het huis over een osendrup. Het huis is zijwaarts gaan schranken, waardoor de zijgevels tamelijk schuin staan.
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Afb. 33. De voorste jukken,
gezien in de richting van de
voorgevel. Foto auteurs.

Afb. 34. De vliering gezien naar de voorgevel.
Foto auteurs.

Afb. 35. De gebinten op
de verdieping van de oostelijke aanbouw tegen de
achtergevel. Foto auteurs.
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Afb. 36. De woning aan de
achterzijde vanaf de Van
Bleijswijkstraat. Foto auteurs.

Het houtskelet van de hoge begane grond is nog vrijwel geheel intact. De gebinten kenmerken zich door
zwanenhalskorbelen en sleuteklstukken met een klassiek profiel aan de voorzijde. Trekbalken op zandstenen
consoles van zandsteen met klassieke voluten wisselen de gebinten af. De raveling van de haard mist de gebruikelijke accoladebogen en lijkt daardoor niet meer origineel te zijn.
Op de zolder zijn alle eiken jukken met krommers, blokkelen en wormen van de kapconstructie nog
aanwezig. Later, misschien al in de achttiende eeuw, kwam er op het dak een grenen beschot. Op de zolder
lijken grenen A-spanten te zitten die vermoedelijk tegelijkertijd met het dakbeschot werden aangebracht.
Het pand is rijksmonument en dateert nog grotendeels uit 1625.
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