
TIDINGE VAN DIE GOUDE

de firma Eijssen,“van  origine een G>uds  bedrijf
dat rond 1920 naar Alkmaar werd verplaatst.
Uitbreiding; bracht het bedriif weer naar Gouda.

Onlangs zag ik De Blaauwe Haan weer
Pronken  aan de gevel van het kaasnakhuis van

betrof het expeditiebedrijf‘met woonhuis van
de familie Rodenburg en het kaaspakhuis De

n. Maar nop  net on het hoekje
sigaren-

Blaauwe Haa -b ---- -r ---.
van de foto stond een woning annex
winkel te Dronken.

e

De trotse haan werd in bruikleen verkregen Alvorens laatstgenoemde woning nader aan
van de familie Van Eijk‘ op voorwaarde dat de orde te stellen, ga ik een kleine tweehonderd
deze bij opheffing of verhuizing van de kaas- jaar terug in de tijd om uit te komen bij Wijnand
handel in het huidige pand bij de eigenaar wordt Naats, ook wel genoemd Wijnand Naethuis.
terugbezorgd. Aldus komt de geschiedenis van Omstreeks 1790 komt hii als seizoenarbeider
tweebedrijien  in eenzelfde gebouw bijeen met vanuit Duitsland naar Nederland. In Gouda
De Blaauwe Haan als symbool. vindt hij niet alleen werk, maar ook een vrouw.

Mijn oog viel op een dichtgetimmerd pand Het gaat hem zakelijk voor de wind, want in
dat naast het kaaspakhuis was gelegen, Het 1801 koopt hij voor fl. 1125,-  een huis en erf
bracht mij ertoe een nader onderzoek in te ’ met lijnbaan bestaande uit drie panden. Dit
stellen naar de geschiedenis van De Blaauwe
Haan. Dit mede als waarschuwing voor het
slopen van waardevolle gebouwen. Tevens wil
ik hiermee een aanzet geven tot de bestudering
van bedrijfspanden in Gouda die in het verleden
een belangrijke rol in het economisch proces
hebben gespeeld. Mogelijk een aanmoedig voor

rond 1780 tot blekerij ingerichte complex is
genaamd De Blaauwe Haan. Naats neemt bij
de koop de verplichting op zich de naam
gedurende 13 jaar en 4 maanden te handhaven.
Deze voorwaarde wordt nog eens bevestigd in
een uit 1805 daterend testament van Anna
Elisabeth Santman.  In 18 11 is het comnlex  door

In dit kader ‘beplez  ik ookJ het zuinig omgaan
met historisch materiaal en het beschikbaar
stellen daarvan voor onderzoek. _.

de Oudheidkundige -Kring ‘Die Goud%’  dit
onderzoek on enigerlei wiize voort te zetten.

aankoop van belendende percelen aanzienlijk
uitgebreid. Hiermee is de basis gelegd  voor een

.,--*----+--- . . Xserijen,
:n. boerderiien met uitmstrekte  weilanden

----.  o---c>--
uitgebreid bezit van verschillende  We
huize ---D -I----  _--
en veel obligaties. Naats behoort dan

Het eerste waarmee ik bij mijn onderzoek
werd geconfronteerd, was een krantefoto van
enkele inmiddels gesloopte gebouwen. Dit

-------- ---- ook tot
de gegoede Zakenlieden van Gouda.

Op 2 juli 1821 verkoopt Wijnand Naats aan
Martinus Pe(e)ters,  een in Gouda werkzame

Blekerij De Blaauwe Haan. Tekening auteur.
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Het ‘visitekaartje’ van het gebouw, het beeld van Kaaspakhuis De Blaauwe Haan, gevestigd in de
De Blaauwe Haan, werd in het verleden opnieuw voormalige blekerij met die naam. Duidelijk herken-
geschilderd op kosten van Die Goude. Toen  enige tijd baar ziJn  de kleine gevelopenìngen onder de daklijst.
geleden de haan van het gebouw verdween, kwam het Hier bevonden zich de droogzolders.
beeld mede door de bemoeienis van de Oudheidkun-
dige Kring weer op zìJn  oude plaats terug. De werkelijkheid is evenwel anders. Na zijn

huwelijk gaat J. Th,  Jaspers in het huis van
blekersknecht, het bedrijf aan de Kattensingel zijn vader wonen en laat deze op de andere
voor een bedrag van fl. 3200,-.  Pe(e)ters  weet hoek van het terrein een woning bouwen, thans
het bedrijf verder uit te breiden. Na zijn vertrek bekend als sigarenwinkel en woonhuis Katten-
naar Rotterdam verkoopt hij in 1843 de blekerij singel 70-70a. J. Th. Jaspers zet het bedrijf voort
aan Pieter Hoogenboom. Onder zijn beheer en A. Jaspers gaat rentenieren. Na het over-
krijgt het terrein die indeling welke vrijwel lijden van zijn zoon heeft A.  Jaspers nog enkele
ongewijzigd blijft bestaan tot de sloop in 1969. jaren de leiding over het bedrijf om vervolgens
Hoogenboom verhuurt in 1850 de blekerij aan de blekerij te verkopen aan P van Hofwegen.
A. Jaspers voor een periode van 43% jaar met Hij houdt evenwel het woonhuis Kattensingel
het recht op (tussentijdse) koop. In 1854 zegt 70-70a en een strook grond tussen het huis en
Jaspers  de huur op en koopt het bedrijf van De Blaauwe Haan buiten de verkoop. De grond
de inmiddels naar Utrecht vertrokken Hoogen- verhuurt hij aan zijn schoonzoon J. H, Spierings
boom voor fl. 8700,-. die er een brandstoffenhandel vestigt.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ver- Met het overlijden van A.  Jaspers in 1888
gaderen  op 30 juni 1858 over de aanvraag van komt het woonhuis en de bijbehorende grond
een te bouwen kaarsenfabriek aan de Katten- in bezit van zijn weduwe die de benedenetage
singel op het terrein van de loodwit- en azijn- aan haar schoonzoon verhuurt. Deze begint
fabriek van J, en G. Prince, gelegen tussen de naast de brandstoffenhandel een café. Daartoe
Van Swietenstraat en de blekerij De Blaauwe wordt het pand verbouwd en voorzien van een
Haan. Jaspers heeft hier bezwaar tegen aan- aparte opgang naar boven (nummer 70a) waar
getekend omdat hij bevreesd is dat het roet de weduwe van A. Jaspers blijft wonen.
uit de ketels zijn wasgoed op de bleekvelden Rond 1900 begint Spierings ook met een
aan zal tasten. Hij vindt bij gedeputeerden een vrachtdepot en start hij de verkoop van plaats-
gewillig oor zodat de gevraagde vergunning niet kaarten voor de Boskoopse boot die daar in
wordt verleend. Uiteindelijk komt de kaarsen- de singel zijn ligplaats heeft. In 1905 overlijdt
fabriek aan het Buurtje op de plaats waar thans de weduwe A,  Jaspers.  Kort daarop verkoopt
Unichema is gevestigd. Spierings, die is belast met de afwikkeling van

Na verloop van tijd moet Jaspers de strijd de erfenis, het terrein waarop de brandstoffen-
tegen het roet opgeven. Steeds meer bedrijven handel is gevestigd aan kaashandelaar C. van
gaan over op stoomkracht, terwijl ook de Eijk, die het bij De Blaauwe Haan voegt,
stoomschepen en stoomlocomotieven hun in- Spierings verkoopt de woning annex café aan
trede doen. Vandaar zijn besluit éen  blekerij Hoogeveen die op de benedenverdieping een
te bouwen met meerdere droogzolders. In 1859 sigarenwinkel begint en op de bovenetage gaat
wordt deze blekerij, naar Twents voorbeeld, in wonen. Tevens verzorgt hij de verkoop van
gebruik genomen. plaatsbewijzen voor de Boskoopse boot totdat

In het daarbij behorende woonhuis (Katten- deze dienst wordt opgeheven. De sigarenwinkel
singel 65) wonen A. Jaspers en zijn opvolgers wordt tot in de zomer van 1989 voortgezet.
J, Th. Jaspers en P van Hofwegen, gevolgd Daarna wordt het pand dichtgetimmerd in
door kaashandelaar Van Eijk en expediteur afwachting van de sloop. Wederom dreigt een
Rodenburg. Zo ging men er in 1969 vanuit dat stukje lokale geschiedenis uit het stadsbeeld te
het gehele complex van De Blaauwe Haan was verdwijnen: jammer!
gesloopt. A. D. Vergunst.
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