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Fig. 26. Herenstraat 1. Dwarsdoorsnede 
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Fig. 2 7. Herenstraat I. Plattegrond eerste verdieping 
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een lithografie met hetzelfde beeld uit 1864 naar foto van C. M. Nuboer (in de Open
bare Leeszaal en bibliotheek van het Eilandsgebied) en de oudste bestaande foto 's met 
recente toestanden. 

HISTORISCHE FEITEN 

154

In de voorgenom n uitgifte der erven 'vooraan op d'Heerestraat bij de haven' werd 
door de heren X bewilligd in hun resolutie op de bri f van de directeur Jacob B ck van 
11 april 1705. Ze staan als zodanig aangegeven op het kaartj van Daniel Gebhardt uit 
1707, dat de brief van Beck aan de Kamer Amsterdam van 20 augustus van dat jaar b -
geleidde (afb. 20). De ·ven in kwestie waren voor 28.000 pesos verkocht aan Mor
d chay d'Castro. Eigenaardigerwijs koopt nu 14 september 1708 Emmerentia Nuyts, 
scho nmoeder van die direct ur en weduwe van een zijner voorgangers Will m :Kerck
rinck - Jacob Beck was namelijk gehuwd met Anna Emmerentia Kerckrnick - van de 
Joodse koopman Mordechay d'Castro voor 4000 pesos, het ledigh erff ofte stuk grand 
(voormaals de) Comp. in eygendom toebehoor nde, gelegen alhier in Will mstad op 
de Heerestraat, ten Oosten ende d'haven ten Westen, stre kende voor van d meene 
straat tot agter aan voorsz. haven hebbende in de lengt t weten van vo r d'H er -
straet tot aan de haven vooral ( ?) seven a agt en seventigh voeten en in de breet langs 
de Heerestraet en de voorn. haven dartigh voeten'. Het stuk grond in kw stie maakte 
deel uit van het bij de uitgifte 1 34 ( 1 24 ?) voet lange westelijke perceel, waarvan d 
breedte of liever de diepte tussen de Herenstraat en het water vermoedelijk als 7 s. voet 
is te lezen; de laatste kan in alle geval niet veel verschild hebben van de diepte bij het 
oostelijke uitg g v n p rceel, waar z 79 voet bedroeg. Gezien de aangegev n straat
breedten en de al gem n nauwk urigheid van Gebhardts kaart kan het baast niet anders 
of dit alles slaat op een toestand, waarbij de huizen aan de Herenstraat Nz. en elders op 
Pw1d. nog geen uitgebouwde of althans beneden op de stra:at uitspringende galerijen 
b zaten. 
W llicht had Jacob Be k bezwaar tegen het direct in handen spelen van tev el Com
pagni sgrond aan naast familiel d n. Het ten noorden belendende, reeds b bouwde 
stuk grond, dat van h tzelfd nieuwe uitgegeven p ceel d el uitmaakte, blijkt namelijk 
t behoren aan de tweede schoonzoon van Emmerentia Nuyts en zwager van Jacob 
Beck, d v orname Compagni sambt naar en to komstige directeur Jeremias van Col
l n, g huwd met Clara Catharina Kerck:rinck. r zou overigens overblijven ' en gangh 
van drie voet tusschen bejjd , tot aAossing van water en opslagh van venghst rs, w Ike 
gang aan de vo rsz. h er Van Coll n is toebeho rend en alleen bij hem ook mo t ge
bruykt warden'. H t aantal logeabele n representatiev woningen in de enge Willem
stad van cl stijds zal ni t groot zijn geweest, zodat het zaak was zi h voordoende kansen 
te benutten ! 
Curieus is verder, dat na het overlijden van Emmerentia Nuyts een volgende directeur, 
haar kleinzoon Juan Pedro van Collen in die kwaliteit met consent van zichzelf voor 
zich en voor de gezamenlijke erfgenamen van zijn moeder Clara Catharina van Collen
Kerckrinck en van zijn tante Anna Emmerentia Beck-Kerckrinck samen met de voogden 
I r minderj, rige kinder n van de laatst h t pand op 1 2 april 17 3 3 (bekrachtiging 

4 juni) in publiek venduti v rko ht aan Gijsbertha Maria Hoppesack, weduwe van 
(de scb pskapit "in; Krafft 146) Abraham Nolet vo r 12 .ooo pesos. Re ds uit dez 
koopsom volgt, dat de bouw intussen had plaats gevonden. Uit de akte blijkt trouwens 
d weduwe Nolet re ds in h t b venhuis te wonen; een achterkamer diende daar echter 
in huur te blijven bij een zekere Moses Michels. Deze situatie nu gaf aanleiding tot voor-
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lopige splitsing van het huis en daaruit voortkomend verschil in tijd tussen de aanleg 
van de galerijgedeelten, die erv66r zouden verrijzen. 
Op 5 juni r 7 3 3, de dag na de goedkeuring van de eigendomsovergang aan Gijsbertha 
Maria Nolet-Hoppesack verkocht deze het achterhuis - naar uit het vervolg blijkt ver
moedelijk zonder het beneden liggende pakhuisgedeelte - voor r. 600 pesos aan Mon
sieur Hans Jurgen Las, insgelijks alhier woonachtig (nameHjk in de Keukenstraat; 
Krafft, 6_5"). De beide huisgedeelten hadden dus een gemeenschappelijke middenmuur, 
waarin de twee deuren op de beide verdiepingen toegemetseld en in de toekomst geen 
andere deuren of vensters aangebracht dienden te worden. Ten noorden van de Heren
straat- en havenvleugel van de Weduwe Nolet en Las belendden onderscheidenlijk 
Willem Lakrum en Frans Charje; een der beide directeur geworden Van Collens zal 
dit aangrenzende pand opgegeven hebben, waardoor het eveneens gesplitst werd. Van 
r 7 33 tot tussen r 77 2 en '8 r hadden aldus het hoofdgedeelte aan de Herenstraat en het 
kleinere gedeelte aan de haven verschillende lotgevallen. 
Het eerste was bij de blijvende bewoonster de Weduwe Nolet in vaste handen en werd 
eerst door haar executeurs 14 april 1747 (bekrachtiging 24 augustus 1747) aan de 
schipper Jan Bell voor 18.601 pesos verkocht, onder verplichting de nog doorlopende 
huur van het pakhuis te respecteren. Uit deze bepaling en vooral uit de prijs, die _een 
derde meer bedroeg dan destijds de koopsom voor het geheel, terwijl de bovenwoning 
bij verkoop steeds 1800 pesos opbrengt, volgt wel, dat het pakhuis bij de hoofdwoning 
behoorde. Het achterhuis was namelijk van Hans Jurgen Las op 3 februari 17 H aan 
kapitein Willem Exson ( = Exsteen ?) 'ingelijks alhier woonachtig' overgegaan en door 
deze op 3 mei 173 7 doorverkocht aan Aletta Jansz. weduwe Johannes Stuyling - een 
bekende naam op het eiland. Nadien blijkt in 1747 Jacob Charje de eigenaar; er woon
den dus toen op de hoek van de haven ter weerszijden van de steeg twee Charje's naast 
elkander. 
Merkwaardigerwijs hadden juist de kortstondige voorgangers in de achterwoning van 
Jacob Charje een galerij voor het huis aangebouwd, die dus vrij naar voren sprong en 
ook opzij vensters had. De nieuwe buurman Bell wilde dit voorbeeld volgen, maar 
stuitte daarbij op verzet van Charje. Hij had om aan zijn trek te komen een beslissing 
van de directeur nodig, die op 17 december 1748 in voor hem gunstige zin uitviel. 
Daartoe had deze Io december aan rooimeesteren opdracht gegeven een onderzoek in 
te stellen inzake ' 't verlengen ofte vernieuwen van de gallerij voor de huysinge op het 
plain voor de forteresse Jan Bell behoorend'. Hun 17 december gedagtekend advies is 
voor ons doel te belangrijk om het niet in zijn geheel over te nemen. Zij bevonden 'dat 
de praedecesseurs van 'thuys van Jacob Charje haar uyterste termijn hebben betimmert 
en de gallerij op 't plain voor de fortresse gebouwt tot de uyterste limite, namentlijk dat 
de laeste uytstekers, balk waarop de gallerij rust, is gebragt tot in de gemene muur van 
de huysinge van hem Jacob Charje en Jan Bell, dus van die kant niets overgelaten, om 
opslagh van vensters te kunnen pretendeeren op of over de stoep van sijn buurmans 
huys; dat voorsz. Jacob Charje niet kan werden gesegt benadeeld te werden door Jan 
Bell als hij met permissie van U WelEdAchtb. sijn gallerije bout op gelijk en evenredige 
wijse als de praedecesseurs van Jacob Charje voor lange jaeren geleden al bereyts gedaen 
hebben ende sijne gallerij brengt direct tegens die van Jacob Charje; door welke den
selven wel 't opslag van vensters verliest dog ge nsints benadeelt werd ende notoir 
behoort te gedoogen, dat een ander verkrijgt 'tgeene hij voor lange heeft gehad. Een 
zaak soo redelijk dat alschoon dagelijkx al sulke manieren van bouwen geschieden, ge
noegsaem niemant sig daartegens opposeert ofte disputeert; maar bij verbouwingh wer-
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den alsulke vensters na buyten over des buurmans stoep opslaende weggenomen ofte 
toegespijk rt, zoo wij vermeen n dat in dit geval b hoorde te g schi d n ende Jan Bell 
gepermitte1·t met sijn begonncn wcrk voort te gaan'. Hierbij valt all n op te merken, 
dat de 'lang jaren', waarin de galerij in kw stie al bestaan had, er niet veel meer dan 
een tjental geweest kunn n zijn ! 
Een grote waardeverm erderiug h eft het voornaamste ged It onder Be11 to h blijk
baar niet verkregen. Op 24maart 1772 (bekrachtiging m i 1772) verkop n de execu
teurs van Wilhelmina Smakzeyl, weduwe van Jan B 11, in pubJieke veiling <lit gedeelte 
aan de koopman Teleman Cruger voor 13.003 pesos; in het nevengedeelte woonde 
toen de Weduwe Benedictus Glauman, ten noorden de Weduwe Laurens Pl tsz (Rachel 
de Mey, weduwe van de Compagniesassistent en onderwijzer Laurens Pletsz; Krafft, 7 7, 
die hem v66r 1781 laat overlijden). Anders kan het echter zijn geworden, toen zijn 
opvolger de beide ged elten weer in handen kreeg, naar blijkt uit de daaropvolgende 
verko p. Volgens procuratie van 10 februari 1781 van Teleman Cruger kwam nam lijk 
op 1 3 februari 1781 aan de Joodse koopman David Morales voor 24.000 pesos niet 
alleen de Herenstraat - maar ook de belendende vleugel, blijkens de niet de minste 
ruimte voor twijfel latende omschrijving daarvan, als een 'huys en erve staande op de 
hoek van de Breedestraet en kant van de haven strekkende bewesten 'thuys en erve 
hierboven vermeld met gemeene muren gescheyden, aan de oostkant van deese haven 
besuyd n 'thuys en erve van Mos s Naar Henriques, met een gang van drie voeten 
breed en ieders ygen muuren gesepar ·rd, behoorende d pgem. gang aan Mos s 
Naar Henriquez, doch hebbende dit vercogte buys en erve in gem. gang in de onderste 
verdieping opslag van een clubbelde venster n in de tweede verdieping twee ditto 
vensters alsook afdrup der pannen in dezelve gang.' Opvallend is de meer dan ver
dubbelde prijs, bij de laatste verkoop vergeleken, ook al houdt men rekening met de 
hereniging. Daarentegen g ven de koop�ommen bij d transporten gedurende de vol
gende decennH\n generlei aanl iding verand ringen in die periode te veronderstellen, 
en heeft he huis aan het einde daarvan op de prent van Van Raders in hoofdzaak reeds 
het huidige voorkomen. 
Op 2 1 november 1 790 (Venduboek Lo. P. fo.l 11 2) verkoopt toch Abigael Henriques 
Moran (Morao ?) als huisvrouw van haar buitenslands vertoevende (bij bekrachtiging op 
14 februari 1791 reeds overleden) man David Morales in publieke veiling het weer van 
de Heerenstraat tot de Waterkant doorlopende pand, 'eertijds in twee gebouwen ge
weest', aan Pieter Fran9ois Diedenhov n voor 26.040 pesos (Krafft, 8 1). Van <liens 
executeur verkrijgt Gabriel da Costa Gomez het op 4 maart 181 7 (bekrachtiging 14 
rnaart) voor 20.000 pesos; ten noorden aan de Waterkant woonde toen de vrije 
Mulattin Mariaantje Rosa Albero, aan de Herenstraat de weduwe van Rafael Pinedo. 
Bij de overgang van het op dezelfde wijze nauwkeudg oms hreven perceel beo sten 
de hoofdforteres-nu 2de wijk, huis nr. 119 genoemd-op 29 juni 1820 (bekrachti
ging 10 juli) voor 2s.2so p sos aan de door Teenstra als eigenaar genoemde Anthony 
Mattey vond nog een nauwkeurige inspectie door rooimeesteren plaats. De lengte be
droeg van zuidoost tot noordwest 79 vo ten, de breedte van noordoost tot zuidw st 
34 voet n, Rijnlandse maat. Er waren dus speciaal in de breedte enkele voeten bijge
komen, vermoedelijk door de galerij. Het wat hogere bedrag kan samenhangen met de 
tijdelijk wat betere situatie na de terugkeer van het eiland bij Nederland. 
Men kijkt er daarna wel van op, dat de weduwe van Antoine Mattey haar eigendom op 
14 februari 1 848 voor f Io. ooo aan Pieter Erk ns (Krafft, 3 _p) verkocht, <loch dit 
3 april 187 2 in open bare veiling voor f 3 o. 500 aan de koopman Elias J esurun Henriquez 
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kwam, die voor een gehele groep leden van dit geslacht kocht. Dergelijke prijsstijgingen 
voor onroerend goed blijken omstreeks het derde kwart der 1 9de eeuw op het eiland 
echter ni t ong wo�m te zijn. 
Op 30 januari t 87 s verkr eg tenslott Jacob Jesuah Naar het voor f 35.000, een in het 
Curas;ao van di dag n om zijn bouwactivit it welbek nd figuur, van wie h t door 
vererving successi v · lijk aan d tegenwoordig eigenar sse kwam. Bij de herbouw van 
het belendende pand vo r de Hollandse Bank-Unie na 1935 is d tusseng legen steeg 
als zodanig verdwenen, doch bleef er hog r op nige tussenruimte bestaan, t rwHle 
van het bovenvermelde servituut. 

Uiterlijk doet het pand zich ondanks alle wijzigingen nog voor als een typisch historis h BESCHRIJVING 

stadshuis op Punda. Het bestaat alclus uit een achtergelegen k rn van drie etages onder 
hoog zadeldak tussen sluitgevels en en nkel voorgelegen galerijgede lte van lechts 
tw e verdi pingen, waarop cht r drie risalieten zijn uitgebouwd onder lagere, tegen 
slaitgeveltjes aanleun nde zadelclakjes. De d coratieve b handeUng onclerstreept(e) 
naar gewoonte deze opzet. Bogenrijen met bovengelegen borstweringsfriezen accen-
tueren de galerijen. De oorspronkelijk open balconachtige ruimt n tussen de boven-
risalieten n die op de hoeken w rden daarbij aangegeven door geajoureerde borst-
weringpane1en. De sluitgevels eindigen in tweemaal g knikte, in- en u·it-gezwenkte 
voluuttoppen, die bij galerij en kern op gelijke wijze z:ijn gevormd, cloch in omvang en 
daardoor in effect verschillen; bij d galerij is cle middelste wat groter dan de zijtopjes. 
Het weinig of niet met elkander corresponclereo van de bogenrij der bened nste, in 
beginsel gesloten, geleding met de vroeger aanvank lijk wel open galerij van de eerste 
verdieping en bovengel gen vensters met hun borstweringpanelen behoeft niet te ver-
wonderen. Zulks ligt in de lijn der Curai;;aose traditie, die het functioneel verlangde 
nimmer prijs gaf en desniettemin tot een harmonis he werking wist te komen. 
E rst de 19de eeuwse stuc-opsiering werlcte unifom1erend doordien ze galerij en zij
gevels omvatte. Deze bestond in het vullen van alle daarvoor beschikbare velden met 
bladmotieven en het aanbrengen waar zulks maar mogelijk was van als geledend be
doelde pilasters. De Jaatste doen echter juist h t niet verticaal doorgecomponeerd zijn 
van bogenrijen, borstweringpanelen en vensters uitkomen en brengen daardoor een 
zekere onrust in h t front teweeg. Laatstelijk was de uitwissing van het verschil tussen 
kern n voorbouw nog verder gegaan door het aanbrengen beneden aan de Herenstraat, 
in aansluiting aan de bogenrij langs de Breedestraatzijde, van een arcade voor de winkel; 
dit in plaats van de drie aanwezige pakhuisachtige deuren, die vroeger al tot de af
dekkende lijst waren doorgetrokken. Bij de recente verbouwing en restauratie door de 
architect Ben Smit werd gelijkstraats d aanwezigheid der galerij door bet - histories 
wel niet juiste - algehee1 openbreken van een groot aantal boogopeningen meer ge
accentueerd, wat overigens de licht- en schadawwerking ten goede kwam. 

BOUWGESCHIEDENIS 

Op bet oog vallen geen sporen meer te ontdekken van de totstandkoming der galerij 
in twee gedeelten. Het is ook daarom niet bij voorbaat uitgesloten te achten, dat dit 
gedeelte van het hais is verbouwd, waarvoor de geschiedenis met name tussen r772 
en r 7 8 1 mogelijkbeid biedt. De oudste ga I erij maakt bovendien naar cle bewoordingen 
der akte de indruk een soort door uitstekende balken gedragen balkon geweest te zijn. 
In overeenstemming hiermede lijkt het, alsof de dakbedekking bij de wel originele 
b kapping der kern doorgelopen heeft achter de dwarskapjes, die dus van wat latere 

I SJ 
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hoewel eveneens oude datum moeten zijn. En veel later zou zo'n herbouw ook nauwe
lijks kunnen hebben plaats vinden daar de galerij in haar geheel van IJselsteentjes is op
gemetseld. Dit bewijst tevens, dat ze beneden niet volledig open kan zijn geweest. 
De hier aanwezige lichtopeningen, onderbroken door pakhuistoegangen en opgangen 
naar de woonverdieping, hebben in verloop van tijd nog al eens gewisseld. Bij de jongste 
verbouwing is in dit opzicht het aspect ingrijpend gewijzigd, doordien gelijk gezegd 
de galerij beneden grotendeels het karakter van doorgangshal verkreeg. 
Voor de beoordeling der veranderingen kan een vergelijking der afmetingen met de 
vroeger opgegevene niet buiten beschouwing blijven. Het pand vormt thans in omtrek 
een rechthoek van 2 6, 50 bij 1 1 , 6 5 m buitenswerks; van de laatste maat komt 3, o 5 m 
voor rekening der galerij, die binnenswerks 2,60 m breed is. De muurdikte neemt bij 
de galerij van beneden naar boven af van 44 tot 3 1 cm, bij de kern (afgezien van de 
moderne omkleding) van 54 tot 45 cm, hetgeen alles normaal is te achten. Naar boven 
bleek waren de afmetingen van het in 1708 verko hte stuk grond, bij aanname der voor 
de kaart zelve van Gebhardt gebruikte Rijnlandse voetmaat, maximaal 24.4842 bij 
9.417 m en haalde bij de opname in 18 20, waar uitdrukkelijk van Rijnlandse voeten 
sprake is, de omtrek 24.7981 bij 10.6762 m. Om het verschil met de huidige toestand 
te verklaren moet men dus aannemen, dat er reeds oudtijds stilzwijgend overheids
grond in beslag was genomen - of theoretisch, maar wat zeer onwaarschijnlijk lijkt, 
deze na 1 8 2 o daartoe is afgestaan - voor herbouw meer naar voren der galerij en recht
trekken van de rooilijn aan de Herenstraat. Daar is toch bij de oudste huizen nog het 
vooruitspringen van galerijgedeelten vast te stellen, welke bij alle andere in de achter
gelegen kern zijn opgegaan. 
Er dient voorts vastgesteld, hoe geen ander 1 8de eeuws huis op Cura9ao een vrij stijlloze 
stuc-opsiering gelijk de hier aanwezige vertoont. De eerste gedachte is, dat deze op de 
Italiaan Mattey teruggaat; dit zou dan ook kloppen met het door Teenstra in 1836 ver
melde Atlasbeeld, wat toch wel van stuc geweest zal zijn. De nauwkeurige prent van 
Van Raders (afb. 95) noch de globaler litho uit 1864 geven zo'n decoratie echter aan. 
Op Cura9ao zott men die bovendien eerder diep in de 1 9de eeuw verwachten, waarop 
ook de vormen wijzen. Er zijn zelfs argumenten te vinden om ze na 187 2 te stellen. 
lnwendig zijn door het gebruik als winkelpand en societeit nagenoeg geen originele 
details overgebleven en is ook de indeling voortdurend gewijzigd. De hoofdindeling 
bestaat op alle verdiepingen in een rechthoekige middenruimte van Io, 2 o bij 7, 1 o m. 
aan noord- en zuidzijde geflankeerd door nagenoeg vierkante van 7, 1 o en 7, 20 m. Tot 
1 949 waren aan de uiteinden der galerij trappen aanwezig, welke beide door een 
royaler bedoelde doch weinig aantrekkelijke aan eerstgemelde zijde zijn vervangen. 
Een eerste ontwaarding ontstond, toen de, op de prent van Van Raders nog zichtbare, 
open ruimten tussen de risalieten der galerij bij de bovenste verdieping getrokken en 
door topgeveltjes afgesloten werden, zoals reeds voorkomt op de litho van 1 864. 
Tevoren waren die risalieten behalve door de geajoureerde borstweringpanelen slechts 
verbonden door lateien met segmentbekroning, welke zonder deze op de hoeken nog 
aanwezig zijn. 
Op een foto, waar men van Otrabanda naar Punda twee stoomponten ziet varen (afb. 
1 3 3) - waarmede in 1 8 8 2 en 188 6 proeven moeten zijn gen omen - heeft de uitbreiding 
der stucdecoratie reeds plaats gevonden. Aan de havenzijde prijkt dan het bovenver
melde Atlasbeeld, dat later moest wijken voor het ten behoeve der societeit aange
bra hte ontsierende balkon. Het balkon is bij de laatste wijzigingen weer verwijderd, 
waardoor het aspect zeer veel heeft gewonnen. Ook eerst in het einde der 1 9de 
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e uw werden cle tnogelijk re ds g wijz.igde ramen door shutters vervangen. In het 
bovengedeelte van de hoge zijgev l aan de Herenstraat waren echter nog tot op de 
voorlaatste wijziging scbuiframen overgebleven met beneden en boven rijen van drie 
rulten (afu. 1 7 s). Daar deze de aanwezige lijstwerken doorbraken, zijn to n di boven
vensters en de reeds van shutters voorzien der erste verdi ping ingekort. Het kan 
hier echter zeer wel om een sterke aanwijzing gegaan zijn, dat het doortrekken van 
lijstwerken en si rmotj ev n van de voorbouw, wat nergens elders plaats vond, en 
wijz.iging achteraf betekende. Doordat gaJerij n huis architectoni h ni t voll dig tot 
een eenheid werden gemaakt, kon dan ook een verschillend niveau der vensters voor
komen. 

The important building at the comer of the harbour opposite Governm nt House, the 
present Penha Hous , is the first dated sp cimen of the former 'merchants' houses, 
built during the prosperous days of the eighteenth century. It has always occupied a 
prominent position in the town. Although it has the form of a merchant's hriuse, it 
was built for a Governor's widow who was the mother-in-law of the Governor then 
in office. Th history of this house is exceptional in that it is fairly well known. 
The documents relating to it ar of particular value for us because they shed light on 
the moment when galleries became the fashion. 
Th allotment of the t rrain took place in 1 707, and presumably the house was con
structed a few years afterwards. The voluted gables connected by the ridged-roof and 
the later dormers with similar gables appear to have grown to full maturity by that 
time. After it had been sold for the first time in r 7 3 3, the hous w, s divided into two 
parts; this explains why one part of the house was provided with a gallery earlier than 
the other part was. When in 1747 the owner of the H �renstraat part, Jan Bell, want d 
to follow this example, he was opposed by his neighbour Jacob Charje. N vertheless, 
the Governor considered Bell's claim reasonable becaus such additions of galleri s 
were then the ord r of the day. It is possible, however, that the entire part of the 
gallery which is construct d of small yellow brick dates from a period after 177 2,

when the entire premises had fal1en into the possession of a single owner again. The 
fact that the arches below and the gall ry above do not correspond is simply the 
result of their different functional requirements. 
In the second half of the nineteenth century the building underwent various modifi
cations, such as the walling up of the galleries and the covering ove1· of these and the 
main body of the hous with stucco ornamentations. These were followed by other 
changes in recent times. On th interior only the main features of the original plan 
are left. This, among other things, came as a result of its being used at as early date 
for commercial purposes, later as a club building and most recently, as a shop. The 
latest ·restoration opened the ga1lery downstairs and gave again the harbour front its 
original aspect. 

SUM MARY 




