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Ostadestraat 8           Visvrouwtje 
 

Aan het begin van de winkelstraat in het Kleverpark, Ostade-
straat nummer 8, staat een rijk gedecoreerd pand. Het bouwjaar 
is in de top van de gevel aangegeven met een jaarsteen met 
daarop ANNO 1880. 
 
De Ostadestraat is de verbinding tussen de Schotersingel en de 
bredere Kleverparkweg. Deze plek laat de overgang zien van de 
eerdere 19de -eeuwse stadsuitbreiding met Bolwerken en de 
rond 1900 ontstane Kleverparkbuurt met ruime herenhuizen. 
Gezien het bouwjaar van 1880 liep de Ostadestraat voorop. 
 
Het in neorenaissance stijl gebouwde huis is deel van het bouw-
blok Ostadestraat 2 – 14. Oorspronkelijk bestond dit blok uit 
woonhuizen met uitzondering van nummer acht waarin een 
Tabaks- en Sigarenmagazijn en even later een dameskappers-
zaak werd gevestigd. In de loop der jaren werden aan 
weerskanten de woonhuizen veranderd in winkelpanden. Waar-
bij de bijbehorende gevel belangrijke veranderingen onderging. 
Nummer acht ontsnapte aan deze wijzigingen en bleef groten-
deels intact. Vooral de neorenaissancegevel met de diverse 
siermotieven bleef gespaard.  
 
De symmetrisch ingedeelde gevel laat op de begane grond de 

houten winkelpui zien met boven de voordeur een zoge-
heten “gebroken” segmentboogtimpaan waarbinnen een 
cartouche met een afbeelding is te zien. De afbeelding is in 
kleur geschilderd en is een zittend vrouwtje met voor haar 
een mand.  
De cartouche is geen duidelijk onderdeel van het geheel. 
Het is zelfs de vraag of deze er altijd heeft gezeten. Ook is 
het niet duidelijk wat het vrouwtje precies voorstelt. Ver-
koopt zij vis of wat anders? 
 
Zeker origineel zijn de vier sierkoppen in de overgang van 
de eerste naar de tweede verdieping. Zij zitten in een met 
baksteen uitgevoerde gevelstrook met in drie vakken een gepleisterde zigzagband. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het bovenste deel van de trapgevel is een zoldervenster met daaronder een groter raam opgenomen. 
Boven het zoldervenster is de siersteen met cartouche opgenomen met de tekst: ANNO 1880. Links en rechts 
van de vensters zijn zogenaamde siertondo’s met een draperiefestoen aangebracht. 
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