Lindeind 20A
De Lind 12, 5061 HW

In de oudste tijd waarvan gegevens bekend zijn was hier een afzonderlijk erf; lange tijd heeft
het echter deel uitgemaakt van het westelijke erf tot het in het midden van de achttiende eeuw
weer een eigen geschiedenis kreeg. In de huizenlijst, die voor het eerst in 1736 ieder huis een
nummer gaf werd hier nummer 20A van het Lindeind tussengevoegd. Het huidige gebouw was
vele jaren pakhuis van wijnhandel Blomjous, na de oorlog - toen het gevorderd werd - was hier
lange jaren een handel in 'koloniale waren', een specerijen-winkel. het is een rijks-monument.
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Het erf van dit vroegere pakhuis loopt niet door tot aan de oude bedding van de stroom. Het is in 1771
ingevoegd in de vijf-jaarlijkse huizenlijst, die sedert 1736 bijgehouden werd, als Lindeind nummer 20A.
De kopse gevel aan De Lind is in 1921 gebouwd in een late Art Nouveau stijl. De tegels daarentegen
vertonen stijlelementen van de Art Déco. De overige gevels liggen vrij. Bij verbouwingen is het interieur
grotendeels verloren gegaan. De eenlaags aanbouw aan de achtergevel dateert uit recentere tijd en is
buiten de bescherming gelaten. In de rechterzijgevel zijn diverse oorspronkelijke vensters dichtgemetseld en
nieuwe venster- en deuropeningen gecreëerd. Ook is hier een ijzeren balkon met trap verdwenen.
Van de voormalige winkelwoning uit 1921 waar tabakswaren, alcoholica en kruidenierswaren werden
verkocht, was in dit jaar werd in opdracht van J.J. Blomjous de begane grond van het oorspronkelijk uit circa
1905 stammende pand verbouwd, waarbij tevens de gehele voorgevel werd vernieuwd. Op de
bovenverdieping bevond zich sinds de bouwtijd van het pand een magazijn voor lederwaren met daaronder
een woonhuis. In 1927 verdween ook dit magazijn toen in opdracht van de nieuwe bewoner L. Fassaert de
bovenverdieping eveneens tot woonhuis werd verbouwd. Thans worden de winkel- en bedrijfsfunctie nog
steeds in het pand uitgeoefend.
Omdat de geschiedenis van dit pand verweven is met het buurerf wordt de geschiedenis ervan behandeld
onder Lindeind 21.
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