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Rijksmonumentomschrijving**
Een 18e eeuws pand van twee bouwlagen met de nok loodrecht op de straat.
Het heeft een klokgevel, drie lagen suggererend, waarboven een dichtgezet rondboogvenster. De gevel is drie
traveeën breed en heeft links een monumentale ingang, bestaande uit een deur met zeer hoog bovenlicht, omlijsting
met ojief, waarnaast pilasters die het hoofdgestel dragen.
Het pand heeft een 19e eeuwse filibertkap. De kelder is verbonden met de werfbebouwing die evenals dit pand van
oorsprong behoort bij het complex van bierbrouwerij "De Boog". Deze brouwerij komt in 1584 al voor en is tot ver in
de 17e eeuw eigendom van de brouwersfamilie Van Wyckerslooth. In 1757 is Willem de Kock eigenaar, en in dat
jaar vermaakt hij onder andere de brouwerij bij testament aan de Rooms Katholieke Armenkamer. Het bedrijf zal de
belangrijkste bron van inkomsten gaan vormen van de Armenkamer, die aan het begin van de 19e eeuw
tweehonderd burgers bijstand verleende. Het complex van de "De Boog" bevatte Oudegracht 367 - 381 en liep door
tot bij de stadswal. Het is in hoofdzaak op het achterterrein van dit complex dat het Armbestuur rond 1850 het
grootste deel van de zogenaamde "Zeven Steegjes" liet bouwen als vorm van sociale woningbouw.
Het pand is van historisch belang en architectonisch waardevol.
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Woningen en woningbouwcomplexen

Werk-woonhuis
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