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Inleiding

Geschiedenis Broersveld

In april 2007 werd de aandacht van de Stichting Beschermd
Stadsgezicht Schiedam (SBSS) gevraagd voor het behoud van
het pand Broersveld 141 te Schiedam.
Het ging om een van de laatste arbeidershuisjes met tuitgeveltje en een stenen binnenplaatsje te Schiedam, dat nog als
woning in gebruik was. Vroeger stonden er honderden van dit
type huisjes in Schiedam.
Het pand heeft de typische opzet van een arbeiderswoning.
Karakteristiek is de tuitgevel met slechts twee raampartijen en
een woning-entreedeur. Het woonhuis bestaat uit een parterre
en zolderverdieping onder een zadeldak. De voorgevel is in
blokken gepleisterd en heeft een versierde plint. Bijzonder
is dat de achterplaats nog als enige aan het Broersveld onbebouwd is.
De restauratie van de woning is per definitie een project dat
binnen de doelstellingen van de stichting valt, want zo blijft
een sociaalhistorisch pand behouden voor Schiedam.
Binnenkort zal het pand op de Gemeentelijke Monumentenlijst
worden geplaatst.

Het Broersveld heeft de naam te danken aan de Broeders van
de orde van de Kruisheren. In 1443 kreeg de orde toestemming van paus Eugenius IV tot de stichting van een klooster. Het klooster, ook wel Het Broershuys genoemd, werd
gebouwd aan de Corte Veste, dat tot ongeveer 1555 de naam
was van de Broersvest. Rond het klooster lag een flink stuk
grond, waar de broeders land- en tuinbouw beoefenden, ook
wel “het veld des broeders” genaamd. Het is duidelijk dat hier
de naam Broersveld is ontstaan. Tijdens het hoogtepunt van de
Beeldenstorm werd in 1572 het klooster verwoest.
In 1593 werd het door de kloosterlingen verlaten terrein verdeeld in 85 erven, die aan inwoners van de stad Schiedam
werden verkocht. Al snel werden er de eerste huizen gebouwd.
Ook werd in dat jaar een sloot gegraven. De nieuw gegraven
sloot en de daaraan gelegen erven kregen de naam Broersveld.
Vanaf 1770 zouden er ook kleinere huizen, “keukens”
genaamd, zijn gebouwd op het Broersveld, waar brandersknechten werden gehuisvest.
Het Broersveld werd in 1893 gedempt. Tot dat jaar werd het
water uit de sloot of gracht gebruikt onder meer als waswater.



B E W ONE R SGESCH I EDEN I S
Broersveld 141
De woning is ouder dan aanvankelijk was gedacht.
Hoewel verschillende transacties zijn gevonden tussen 1722
en 1736 met bekende belendingen en beschrijvingen, kan het
juiste bouwjaar er niet uit worden gedestilleerd. De oorzaak
hiervan kan een samenvoeging of splitsing van het pand zijn.



Broersveld gezien vanaf Lange kerkstraat, 1892.

Na het dempen werden de zijkanten van de straat met bomen
beplant.
In de 19e eeuw woonden er veel z.g. “kleine neringdoenden”
aan het Broersveld. De handel werd vanuit huis gedreven.
Op de nummers 142 en 144, tegenover nr. 141, was de
Armenschool gevestigd. Het huis op de hoek was de woning
van het hoofd van de school.

Het huis is vaak als belegging gekocht en verhuurd. De kopers
woonden elders en/of hadden nog meer transacties van huizen
in dezelfde periode.
De eerst bekende eigenaar is Willem van Straten.
14-05-1757
Willem van Straten verkoopt aan Pieter Koore
Jansz 'huis aan de westzijde van het Broersveld No
1184 belend aan de n.z. Cornelis Uytman, aan de z.z.
Hendrik Kunst. Voor van de straat tot achter aan
’s Heerenbansloot voor 750 gulden'.
Helaas staat er in deze akte geen vermelding van een
datum van een oudere akte vermeld.

15-06-1782		
Pieter Koore Jansz verkoopt aan Dirk van der Wolff
'een huis aan de westzijde van het Broersveld No 1184,
belend aan de n.z. Cornelis Uytman aan de westzijde
Cornelis Bergwerff voor van de straat tot achter aan 
's Heerenbansloot voor 1100 gulden'.
De datum van de jongste akte stamt uit 14 mei 1757.
Dirk Cornelisz van der Wolff is gehuwd met Catharina
van der Hoeven. Zijn beroep is koopvaardijschiper.
Bij de boedelverdeling worden zijn weduwe genoemd
en vijf dochters: Christina, Jannetje, Annetje, Gondelina
en Cornelia.
23-12-1814
Inv. nr. 189, folio 610, e.v. akte nr. 249
De erfgenamen van Dirk van der Wolff verkopen aan
hun zwager Pieter Feteris, wonende te Overschie,
meerdere huizen waaronder 'het huis aan de westzijde
van het Broersveld nr 648 (dit wordt later 659) belend
aan de ene zijde Roetman en aan de andere zijde
Jan v.d. Brugge. Hierin wordt ook de datum van de

jongste akte genoemd: 15 juni 1782. De akte is gepasseerd op 6 januari 1815.
Pieter Feteris is gehuwd met Christina van der Wolff.
18-12-1820
Inv. nr. 122, folio 593, akte nr. 185
Christina van der Wolf, weduwe van Pieter Feteris,
oud zeekapitein, wonende te Delft verkoopt aan
Johannes Voorbach, meester kleermaker 'in vollen
eigendom over te dragen huis aan de westzijde van
het Broersveld wijk C 648 belend ene zijde Koenraad
Kerssen en de wed. Nicolaas v.d. Bogert aan de andere
zijde Laurens Roetman voor 700 gulden'.
Op 13 december 1820 leent Johannes Voorbach 260
gulden van zijn schoonvader, Jan Dijkmans.
18-04-1828
Inv. nr. 240, pag. 656
Opdracht tot openbare verkoop van Petronella
Dijkmans, weduwe van Willem Voogd en echtgenote van Johannes Voorbach, 'Huis westzijde van
het Broersveld C 648/652 belend ene zijde Bernardus



Ronteltrap, andere zijde Cornelis Bredius van voor aan
de straat tot achter het stukje grond over de sloot aan
de spinbanen van Jacobus Mak met uitgang aan de
Blauwe Steeg'.
Het stukje grond, waarschijnlijk C652, is een gedeelte
van de spinbaan van Mak en was door Johannes
Voorbach gekocht op 28 juni 1823.



19-05-1828
Inv. nr. 165, pag. 772
Op de veiling wordt de woning voor 925 gulden verkocht aan Johannnes v.d. Pauwert, die het koopt voor
Pieter Verboon Cornelisz, stadskolenmeester.
Pieter Verboon is geboren op 11-05-1781 en overleden op het Broersveld C659 op 01-01-1857. Hij was
getrouwd met Adriana Gagenstein geboren in 1779. Zij
is op het Broersveld C 659 overleden op 19 juli 1847.
Volgens het bevolkingsregister 1828-1864, deel 70 blz.
1029, huisnr. 659 zijn ook dochter Petronella Verboon,
gehuwd op 8 september 1836 met Leendert Burger en
6 kinderen er woonachtig.

Uit de geboorteakten van de kinderen blijkt echter dat
de familie Burger zeker vanaf 1837 aan de Bagijnhof
wijk E nr. 196 woont en uiteindelijk 10 kinderen op de
wereld heeft gezet.
Vanaf 1858 staat Cornelis Tak, verver, vermeld als
bewoner van de woning. Hij woont er met zijn vrouw
Maria Bergwerf en 3 kinderen:
Maarten, geboren 30 augustus 1858
Willem Frederik, geboren 19 juni 1860
Maria Petronella, geboren 18 november 1861
De belendende huizen zijn van Bredius en Ronteltrap.
24-05-1830
Waarschijnlijk had Pieter Verboon geldzorgen, want op
24 mei 1830 staat in het Bevolkingsregister
1828-1864 Willem Frederik Tak als eigenaar van
Broersveld 141 (toen C 659) vermeld. Helaas is hiervan geen akte gevonden.
Willem Frederik Tak wordt op 3 februari 1796 geboren
te Overschie. Hij trouwt op 18 mei 1817 met Hendrina

van der Spek, wier vader stadsvletter en sleper was
in Schiedam. Hendrina is geboren op 29 april 1797 te
Schiedam.
Willem Frederik was aanvankelijk scheepstimmermansknecht. Het paar ging wonen in de Nieuwe Buurt.
In hetzelfde jaar werd het eerste kind, dochter Jannetje
geboren, maar zij overleed al snel. Kennelijk gaat hij
enkele jaren later voor zijn schoonvader werken, want
in 1824 staat hij vermeld als slepersknecht en in 1828
is hij gepromoveerd tot sleper. In de jaren 50 en 60
pacht hij, steeds voor een periode van drie jaren, de Tol
van de Overschieseweg.
Het echtpaar krijgt twaalf kinderen, waarvan er zes in
leven blijven. Zo is in het gezin twee keer een Willem
geboren (1822 en 1824) en drie keer een Jannetje
(1817, 1828 en 1836).
De familie verhuist in 1818 naar het Kerkhof en in
1824 naar de Heerestraat, Wijk C, nr. 109. In 1837
koopt Willem Frederik een huis met stallen aan de
Lange Kerkstraat Wijk C, nr. 135.
De oudste nog levende zoon Willem neemt het beroep
van vader over en wordt sleper en vlettter te Overschie.

Hij is getrouwd met Paulina Voortman.
Middelste zoon Jacob (1826-1876) wordt brander,
moutmaker en koopman en is de grondlegger van de
vooraanstaande brandersfamilie Tak in Schiedam.(Zie
kadertekst op pagina 8 en 9.)
De jongste zoon Cornelis wordt verver van beroep.
Hij is eerst bewoner en later eigenaar van de woning
Broersveld 141.
Dochter Neeltje is drie keer getrouwd en wel met
Andries Kerssen, met Cornelis Klaasz. (onderwijzer in
Marken) en met Abraham Bernardus Kerssen, stalhouder en wijnhandelaar in ’s-Gravenhage.
Jannetje trouwt met Johannes Nausmann, meester
vleeschhouwer in Schiedam.
Annetje Maria trouwt met Jan Hendrik Luiting, aanvankelijk onderwijzer wonende op Marken, later is hij
koffijhuishouder te ’s-Gravenhage.
Willem Frederik overlijdt in op 3 april 1867.
Een paar maanden later, op 3 oktober van dat jaar



trouwen Neeltje (voor de derde keer) en Jannetje op
dezelfde dag.
Als Hendrina op 3 maart 1877 overlijdt, erven de
bovengenoemde zes kinderen ieder een bedrag van
fl 3.578,30.



26-10-1877
Zoon Cornelis Tak, geboren op 21 januari 1830 te
Schiedam, erft het 'woonhuis met schuur, open grond
en erve staande gelegen aan de Westzijde van het
Broersveld te Schiedam, Wijk C, nr. 659, bij kadastralen kaart legger bekend als Sectie B, nr. 2588, groot
75 vierkante ellen, met een uit- en overgang naar de
Blauwe Steeg, waardig fl 2.700,-'. Daarnaast erft hij
nog goud ter waarde van fl 9,80, zes loten waard
fl 99,- en gereed geld ad fl 769,59.
Cornelis Tak is op 17 december 1856 getrouwd met
Maria Bergwerf, geboren op 16 november 1835 te
Vlaardingen. Aanvankelijk woont hij bij zijn ouders,
maar zoals al eerder is vermeld huurt hij vanaf 1858 de

woning aan het Broersveld 141 van zijn vader.
Het huwelijk is zeer vruchtbaar; tussen 1857 en 1875
worden er veertien kinderen geboren.
Hij verkoopt het huis op de veiling in maart 1884.
Het bevolkingsregister 1874-1890, deel 26, folio 174178, geeft nog steeds aan dat Cornelis Tak er woont.
Cornelis overlijdt op 11 februari 1911 op de
Oostsingel.
Vanaf het midden van de negentiende eeuw expandeerde de
jeneverindustrie in Schiedam.
Zeer waarschijnlijk heeft Willem Frederik zoon Jacob financieel ondersteund. Vanaf 1847 bezit de familie Tak één of meer
branderijen. In 1856 is er sprake van Branderij W.F. Tak.
Deze heeft bestaan tot 1912. Ook wordt in dat jaar een eigen
mouterij aan de Westerkade gekocht.
Als Jacob in maart 1856 trouwt met Johanna Kerssen staat
in de trouwakte vermeld dat zijn beroep korenwijnstoker is.
De vader van Johanna is brander. In augustus 1856 wordt
(klein)zoon Willem Fredrik Tak geboren. Evenals zijn jongere
broer Andries volgt hij een opleiding aan de HBS. Andries
studeert rechten en wordt later advocaat-generaal bij het

Gerechtshof ’sHertogenbosch.
Willem Fredrik trouwt in 1880 met Trijntje Martijntje
Brussaard en neemt het bedrijf van zijn vader over. Zij krijgen
drie kinderen, waarvan er twee jong overlijden.
Naast de uitbreiding van het bedrijf, is hij zeer actief in de
plaatselijke en regionale politiek.
De zaken gaan goed, want in de jaren 80 en jaren 90 staat hij
steeds vermeld op de lijsten van de Staatscourant en Provincie
Zuid-Holland als één van de 33 hoogstaangeslagenen in
Schiedam.
Zoon Jacob, Jaap genoemd (1881-1954), studeert werktuigbouwkunde in Delft, waar hij in 1902 afstudeert. Na enkele
jaren keert hij terug naar Schiedam om de familiebranderijen
over te nemen. In 1912 trouwt hij met Wilhelmina Louisa
Haffman en zij krijgen vier dochters en twee zonen. De familie
woont op de Lange Haven 127.
Jaap is de oprichter en samen met de firma De Kuyper eigenaar
van de Gistfabriek en branderij Hollandia. Deze onderneming
legt de eigenaren geen windeieren, want ondanks schaarste en
oplopende kosten in de Eerste Wereldoorlog kon Hollandia toch
nog bijna 2,4 miljoen gulden uitkeren aan de eigenaren.

Schoolfoto Jaap Tak uit 1894, 1e klas Gemeentelijke HBS,
3e v.l., onderste rij.

Tot 1924 is Jaap directeur van Hollandia geweest en daarna
wordt hij commissaris van het bedrijf. In 1925 koopt hij De
Kuyper uit en in 1928 verkoopt hij Hollandia I. In 1931, als
hij al in Brussel woont, wordt hij adviseur bij Hollandia II
voor fl 10.000 per jaar. Jaap Tak wordt in zijn dagen gezien
als de rijkste man van Schiedam. Over zijn persoon is weinig bekend, men vond hem dominant, maar ook mysterieus.
Sommige mensen waren zelfs bang voor hem. Jaap overlijdt in
1954 in Amsterdam, maar wordt in Schiedam begraven.
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29-03-1884
Op 29 maart 1884 koopt Harmen Hoenderdos, geboren 11 december 1842 te Amsterdam, het huis op de
veiling voor fl 2.170,-. In de akte is sprake van 'een
woonhuis met open plaats en erve, kadastraal : Wijk C,
nr. 659, bekend op den perceelsgewijzen Kadastralen
legger deer Gemeente in Sectie B nr. 2739, groot 55
centiaren'.
Harmen is op 4 juli 1866 getrouwd met Neeltje
Winkelman, zij is op 16 januari 1838 geboren te Schiedam.
Aanvankelijk was Harmen timmerman, maar hij heeft
in 1868 met succes gesolliciteerd naar de functie van
Graanmeester of Graanmeter.
Neeltje overlijdt in 1911 en Harmen in 1913. De vier
kinderen, Andries (kolenweger), Michiel (behanger),
Harmen (kleermaker) en Johanna (naaister) erven in
1913 het huis. De woning wordt “met onderling goedvinden” geschat op fl 1.825,-. Ieder kind erft fl 456,25.
16-08-1913	
Dochter Johanna Hoenderdos, geboren op 18 augustus 1875 te Schiedam, koopt het huis uit de erfenis en

Broersveld in 1910.

betaalt, minus haar erfdeel, het bedrag van fl 1.360,75
in contanten.
Zij trouwt op 20 december 1917 met weduwnaar Jan
Krabbendam en gaat bij haar echtgenoot wonen.
Aanvankelijk verhuurt zij het huis aan een familie
(van) Beek.
In 1934 verhuurt Johanna de woning aan de familie
Holswilder.

Hr. Holswilder voor z'n koperslagerij, 2e van rechts.

1953	

Broersveld 141, Koninginnedag 1946, Hr. Holswilder staat in
deuropening..

Johanna Hoenderdos verkoopt de woning aan huurder
Gerardus Adrianus Holswilder. Hij is op 11 april
1899 geboren in Schiedam, is van beroep koperslager
en heeft zijn werkplaats in de Prinsensteeg 7.
Op 18 augustus 1924 is hij getrouwd met Jannetje
Krommenhoek.
Jannetje is op 28 augustus 1899 geboren in Schiedam.
Haar ouders, Jan Krommenhoek en Jacoba van der
Vlies, wonen op Broersveld 138, waar nu het “Gat
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van Bolmers” is. Dat huisje was identiek aan het pand
Broersveld 141. De woonhuizen lagen schuin tegenover elkaar.
Vader Jan Krommenhoek had een waterstokerij en een
winkel in de woning. Daarnaast was hij kolenboer en
reed met een wagen met een hond eronder.
Aanvankelijk woonde de familie Holswilder in de
Archimedesstraat, maar moeder Jannetje kreeg heimwee naar het Broersveld. In 1934 huurde de familie
de woning op nummer 141 van eigenares Johanna
Hoenderdos. Kort voor haar overlijden heeft zij de
woning verkocht aan de familie Holswilder.
Uit het huwelijk zijn twee kinderen geboren, een dochter en een zoon.
De dochter, mevrouw W.A. Holswilder, is altijd in
de woning blijven wonen. Na het overlijden van haar
vader heeft zij haar moeder verzorgd. Nadat haar moeder is overleden heeft zij het huis gekocht.
15-10-1986		
Mevrouw Wilhelmina Adriana Holswilder, geboren op
19 december 1926, koopt de woning en woont er tot 2007.

23-06-2009
Stichting Monumentenbeheer Schiedam (SMbS)
koopt Broersveld 141 van mevrouw Holswilder en restaureert de woning.
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Tekeningen oude situatie.

R e s ta u rat i e V o o rb e r e i d i n g
In 2007 heeft het bestuur van SBSS opdracht gegeven
aan architect mevrouw Inez Ligtvoet van Regtop Ligtvoet
Architecten voor een haalbaarheidsonderzoek.
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Aan de indeling van het huis was, behalve een in de tweede
helft van de twintigste eeuw gebouwde doucheruimte achter de keuken in de aanbouw, weinig veranderd in de laatste
honderd jaar. De trap naar de zolder was dermate steil en de
treden zo kort, dat deze niet meer te handhaven was in de huidige tijd.
Authentieke delen van de vroegere bedstede waren verwerkt
in de deur van een kast, die op zolder stond en deze zijn hergebruikt.
Uitgangspunt bij het ontwerp was, om zonder aantasting
van het bouwvolume, een zo ruimtelijk mogelijk ontwerp te
maken. Mevrouw Ligtvoet heeft met een geheel nieuwe indeling een eigentijds ontwerp gemaakt voor de woning. De uitbouw is meer bij het hoofdvolume getrokken door verbreding

De keuken in oude toestand.

De woonkamer in oude toestand.

van de opening tussen beiden.
Ondanks deze ingreep bleef er genoeg ruimte over om hier
een eetkeuken te projecteren. De entree op de begane grond
bestaat uit een entreehal met hieraan een toilet. De trap naar
de eerste verdieping is een open trap met een vergroot trapgat.
Centraal hierboven bevindt zich in het dak een daklicht, waardoor er midden in de woning licht valt.
Fascinerend aan de kapverdieping is de ruimtelijkheid en de
constructie. Dit heeft ertoe geleid dat er een sanitaire unit is
ontwikkeld met een eigentijds uiterlijk, die als een doosje los
van wanden en dakvlak in de ruimte staat.
Speciale aandacht vroeg de plaatsing van een tweepersoonsbed. Hiervoor is in het midden van de ruimte een schijf geformeerd, waar tegen het bed kan worden aangeschoven. Deze
schijf is afgetimmerd met deurpanelen van de oude bedstede,
die nog in het pand zijn aangetroffen.
Na goedkeuring van het ontwerp ging de fondswerving in
augustus 2008 van start en deze is voorspoedig verlopen.
Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. gaf een genereuze
donatie voor het behoud van de woning onder de voorwaarde
dat het pand na de restauratie niet aan particulieren verkocht
mocht worden, maar dat de stichting het pand in eigen bezit
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De gestripte woonkamer voor de restauratie.

De gestripte keuken voor de restauratie.

moest houden.
SBSS heeft echter als restaurerende stichting geen panden in
bezit. Daarom is in 1996 speciaal voor dit doel de nauw aan
SBSS gelieerde zusterstichting “Stichting Monumentenbeheer
Schiedam” (SMbS) opgericht.
SMbS heeft op verzoek van SBSS de woning eind juni 2009
aangekocht en heeft op haar beurt SBSS opdracht gegeven om
de gehele restauratie uit te voeren.
Naast de inbreng van eigen middelen en de bijdrage van
het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is de restauratie mede
mogelijk gemaakt door donaties van Woonplus, Kattendijke
Drucker Fonds en Stichting Elise Mathilde.
Verder werd een subsidie door de Gemeente Schiedam
verleend in het kader van “ Aanpak Verbetering Vastgoed
Winkelstraten in de binnenstad van Schiedam”, beter bekend
als “Werk aan de winkel”.
Met medewerking van de afdeling Monumentenzorg werd in
januari 2009 voor een deel van de hypotheek een laagrentende
lening aangevraagd bij het Cultuurfonds Zuid-Holland, onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De uitvoering is

ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF).
Bij deze aanvraag was een bouwvergunning verplicht. De aanvraag voor de bouwvergunning was echter pas in januari 2009
aangevraagd, dus werd het nog even spannend. Dank zij de
medewerking van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht kon
de bouwvergunning medio februari 2009 worden ingeleverd
bij het Cultuurfonds.
In maart ontvingen wij het goede bericht dat onze aanvraag
werd gehonoreerd. Het sluitstuk van de financiering vormt een
hypotheek bij het NRF.
Aanbesteding
Voor de aanbesteding van het werk had Regtop Ligtvoet
Architecten in opdracht van SBSS drie aannemers uitgenodigd om in te schrijven. De laagste inschrijver, aannemer
BAM Schakel en Schrale uit Den Haag kreeg opdracht tot het
uitvoeren van de restauratie. De directie werd gevoerd door
Regtop Ligtvoet Architecten. De heer P.J. Smits heeft namens
SBSS de restauratie begeleid.
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R e s ta u rat i e
In juni 2009 is de aannemer gestart met de voorbereidende
werkzaamheden.
De vloer van de begane grond werd verwijderd, muren zijn
waar nodig gesloopt en de achterplaats is leeg gemaakt.
Verder werden de pannen van het dak verwijderd, waarbij het
dakbeschot gehandhaafd werd. Na het aanbrengen van isolatieplaten konden oude en nieuwe nokvorsten en de (oude)
pannen weer op het dak worden aangebracht.
Het dakbeschot is hersteld met oude vloerdelen.
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Medio augustus 2009 is de aannemer gestart met het laatste
grond- en sloopwerk. Hierbij werd nog een tweede bedstededeur gevonden.

De dakpannen liggen klaar voor hergebruik.

Onder de gesloopte vloer vond de aannemer nog originele
plavuizen, die direct in het zand waren gelegd en als vloer
hadden gediend.
De invoerbuizen voor de installatie van technische nutsvoorzieningen werden onder de vloer aangebracht. Het zand werd
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Aan het werk tijdens de restauratie.

Uitvoerder Menno Frequin toont een originele plavuis, die
onder de vloer is gevonden.

aangevuld en de vloer werd geïsoleerd en gewapend.
Op 21 augustus kon de betonvloer worden gestort.
Na het strippen van de woning werd geconstateerd dat de muur
van de aanbouw (keuken) uitbuikte. Uiteindelijk is besloten
om de muur momentvast (d.w.z. onwrikbaar) te verankeren
aan de vloer.
Het metselwerk van de schouw verkeerde in zo’n abominabele
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Tekeningen nieuwe situatie

staat, dat uiteindelijk werd besloten de schouw te slopen.
Het metselwerk van het pand aan de buitenkant werd plaatselijk hersteld.
Dat het huis al oud is, blijkt ook uit het feit dat er geen aansluiting op het riool bleek te zijn, dus moest deze worden aangevraagd. Ook kwam de elektriciteit via de buren binnen in de
oude meterkast. Een nieuwe meterkast was dan ook vereist.
Zoals al eerder gezegd, is het eindresultaat een moderne stadswoning met alle faciliteiten van dien, in een gerestaureerd
jasje.
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Medio februari 2010 is de woning verhuurd aan Robbert Guis
en Soesja Boode. Zij studeren beiden nog en vinden het fantastisch om in dit monument te mogen wonen.

De nieuwe woonkamer met zicht op de keuken.
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De nieuwe keuken.

De nieuwe woonkamer naar de straatkant gezien.
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