Indeling en inrichting van het huis in 1751
Benedenverdieping:
Voorhuis
De winkelruimte met een toonbank, winkelkasten,
twee stoelen en een spiegel
‘Gang of portaal’
Lantaarn en ijzeren ‘vleeskroon’
Klerenkast en tinkast
‘Kamertje achter de winkel’
Hier een bedstede met een (water)pot en kasten
naast bedstede met daarin serviesgoed
Zes stoelen, een ladentafeltje, een theetafel, een
spiegel en (grote) servieskast
Opvallend: een degen
‘Op de kelderkamer’ (de opkamer)
Hier een partij winkelkasten, winkeltrap
Enkele banken, zeven stoelen (met zes kussens),
grote hangoortafel met groen tafelkleed, een
lessenaar, stoven, kabinetjes, vier kerkboeken,
twee vogelkooien, een spiegel met zwarte lijst,
een schilderij, een partij garen en een inktkoker, en
nog zo wat.
(Kennelijk liepen winkel en privé hier door elkaar)

De schoorsteenpartij in de opkamer, met
daarboven het beschilderd plafond.

Kelderverdieping:
‘Achterkelder’ (keukenvertrek)
Twaalf stoelen, zeven stoven, twee hangen, koperen
smoorpot, koperen asketel en theeketel, ijzeren
ketting en tang, Delfts blauw aardewerk, tinwerk,
schoorsteen(kleed), twee kastjes aan weerszijde
van de schoorsteen. De ene met tafelkleden etc.,
de ander met een Bijbel en ‘enige rommeling’.
De keuken in de sousterrain in 2006. Foto Wim Weve

Het schoorsteenstuk (in detail), zoals dat
er in 1751 ook al moet hebben gehangen.
Onder: De entree van de kelder (met
waterpomp en kraan), zoals die er in
1979 nog uitzag. Foto Schapers.

‘Bottelarij’
Allerhande potten, pannen, kannen, schotels, lampen
en kandelaars.
Een hakmes en oude messen.
‘Voorkelder’
Potten, pannen en ‘rommeling’.

Eerste verdieping:
Bovenvoorkamer
Grote geverfde kast en notenhouten linnenkast en
kabinet (met linnengoed). Diverse tafels. Notenhouten
bureau en notenhouten theekastje met koperen bak.
Twaalf stoelen, winkeltrapje. Schotels van Delfts
aardewerk. Duur koﬃe- en thee-gerei.
Haardijzer en tang.
Een bed (bedstede) met alles erop en eraan en groene
gordijnen ervoor.
Boekenkastje met groen gordijn.
‘Geamuleerd’ porselein kast-stel van vijf stuks (waarde
20 gld); groot blauw porselein kast-stel van vijf stuks
(waarde 70 gld),
32 (onbenoemde) schilderijen en prenten (samen
gewaardeerd op niet meer dan 20 gld)

Een betegeld voorraadkastje op de
trap. Foto Wim Weve 2006.

Op het ‘portaal’
Koperen stoven, strijkijzers, boekenkastje met gordijn.
Twee snaphaken, twee pieken, twee degens en ‘wat
rommeling’.
Oostelijke achterkamer
Vijf stoelen, rustbank, dambord, Delfts kast-stel van vijf
stuks (waarde 2,50 gld), tafeltje, tinnen waterpot, een
bed en 18 messen. Elf schilderijen (niet meer dan 1,-)
Westelijke achterkamer
Zes matten stoelen en een armstoel, vierkant tafeltje
met wit tafelkleed. Geverfd kabinet. Klerenkast met
blauw porseleine kast-stel van vijf stuks (5 gld), tinnen
waterpot, koperen tafelbel. Ledikant met groen behang.
Drie kerkboeken. 22 niet benoemde schilderijen en
prenten (niet meer waard dan 5 gld)

Zolderverdieping:
Voorzolder
23 kleerrekken, kleermanden, ovale tafel en nog een
paar tafels, oud persje, lessenaar, hengelmand, ladders,
eiken pers, oude kist, wat dekens, een schilderijtje en
‘enige rommeling’.
‘Provisiekamer’
Provisiekast met laden, Keulse potten, tonnetjes,
kopere schalen een beddenpan en nog meer potten en
pannen (vermoedelijk met inhoud, maar die wordt
helaas nooit vermeld in boedelbeschrijvingen)

De achterzijde van het huis,
getekend in 1941 door C. Houbolt.
(Collectie RCE)

‘Op het kamertje’
Een bed, een stoel, waterpot, kapstok, zeekist en een
schapenvel.
Achterzolder
IJsslede, ‘gemakje’ (wc-stoel), stoel, vleeskuip, twee
manden, Keulse pot, oude kist en wat turf.
‘Provisiehoek’
Drie koperen braadpannen, vleesketel, vleeskuip, kistje
met lood bekleed, enige provisie pro memorie
‘Meijdenkamertje’
Oude stoel, bed met strozak, drie prentjes, een ‘kooi of
knip’.

Vliering:
Achtervliering
Enige tonnen, kuipen, flessen, mandwerk en ‘rommeling’.
Voorvliering
Een paar vogelkooien, ‘ezel of slaapkrebbe’, een zeil,
oude stoelen en ‘rommeling’.

Een relikwie uit de souvenirwinkel.

