
TIDINGE VAN DIE GOdDE

Eén der bestuursleden van de Oudheid-
kundige,Kring  ‘Die Goude’ verwierf onlangs,
uit particulier bezit, de hierbij afgedrukte
pastel-tekening.
Het gaat om een ,onbekende krijt-tekening,
gemaakt door de kunstenaar Jan Kossaar.
De fijnzinnig-getroffen pastel biedt een blik
op een bijzonder sfeervol plekje van de
Goudse binnenstad: de hoek van de Lage
Gouwe en Achter de Vismarkt.

Op impressionistische wijze is,’ met lichte
kleurtoetsen, het (toentertijd nog bestaande)
grachtje vastgelegd. Het winters tafereeltje
heeft als centrale punt het brugje  boven de \
sluisdeuren, die werden gebruikt om de
grachten - waarop ook de zijlen  uitkwamen -
te ‘schuren’. Door gebruik te maken van
verschil in waterstanden tussen de IJssel en
de grachten, werd het afval uit de zijlen  (een
soort open riolen) weggespoeld.

Een diep in de kraag weggedoken man en
twee winters geklede vrouwen vormen het
menselijk element op deze bijzondere Goudse
afbeelding, De bebouwing rechts en de kale ”
boom links vormen tezamen het kader, dat
diepte biedt en de blik op het stadhuis op de
achtergrond een sterk perspectivische wer-
king verleent. Duidelijk is ook het markante
en historische toogbrugje te zien, dat vroeger \
tegenover de Vissteeg  lag. Beide schilder-
achtige oeververbindingen moesten wijken

bij het dempen van het grachtje - een ge- \
meentebesluit, waartegen onze Kring destijds
scherp protest aantekende - hetgeen overigens
tevergeefs bleek.

De maker van deze bijzondere Goudse
afbeelding was Jacobus Cornelis Wijnand
Kossaar. Hij werd op 18 augustus 1874 te
Amsterdam geboren, en overleed op 25 no-
vember 1966 in Den Haag.
Hij woonde en werkte tot 1901 te Amsterdam.
In Parijs en Londen van 1901-1906. In Den
Haag van 1906-1907,  In Rotterdam na 1907.
In Londen tot 1909, en vervolgens vanaf 1909
in Den Haag.

Jan Kossaàr was leerling van,  de, Teken-
school,voor  Kunst en Ambacht en van de
Riiks-Academie te Amsterdam. Hij studeerde
voorts te Londen en Parijs. Kossaar kreeg in
1902 twee subsidies uit het Willink-Collen
Fonds. Hij schilderde aquarellen, straatgei
zichten en vooral kerk-interieurs. Hij gaf les
aan L. J. Niehorster,
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Kossaar was lid van Pulchri Studio, de
Haagse Kunstkring en van Arti et Amicitiae
in Amsterdam. Werken van Kossaar bevin-
den zich in de riikscollectie. Daartoe behoort
onder meer zijn*schilderij  ‘Kathedraal van
Chartres’, Jan Kossaar, die - getuige de hierbij
afgedrukte pasteltekening - ook één of meer
bezoeken aan Gouda moet hebben gebracht -
wordt vermeld in kunstboeken van Luns,
Mak van Waay, Plasschaert en Van Hall.,

Theo de Jong.
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Ondergeteekenden  hebben de eer  te  be-
richten, dat zij zich met ingang van heden
aan hunne zaken onttrekken en dat  de
Koninklijke Fabriek ,,DE STEARINE KAAR-
SENFABRIEK GOUDA” alhier, deze onder
dezelfde firma xnl woortxetten  ; al hunne
fabrieksa en handelsmerken zullen tevens
in haar eigendom overgaan.

T .  P. VIRULY & Co,
GOUDA, 8 Maart 1902.
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BU onderhandsche acte den 6 Februari
1902 gedeponeerd onder de minuten van den
ondergeteekenden Notaris Mr. P. J, VAN
WIJNGAARDEN, resideerende te Rotterdam,
is de tnsschen den Heer TBEOL)OB US
PBTB  US VIfi  WL Y Jr. te ‘s Gravenhage
als beheerend en voor het geheel aansprake-
luk vennoot en 3, iV. als commanditair
vennoot bestaan hebbende vennootschap tot
het fabriceeren van Zeel)  en Patentolie,
alsmede den handel daarin en in de grond-
stoffen, welke in de fabriek gebruikt worden,
welke Vennootschap gevestigd was te GOUDA

en gedreven werd onder de Firma :
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met onderling goedvinden ONTUONDkN~
met bepaling dat de vereffening en likwi-
datie van alle loopende zaken der vennoot-
schap zul len geschieden door den Heer
THEODORUS PETRUS VIRULY JR.

Geschiedende ’ deze bekendmaking inge-
volge artikel 31 van het Wetboek van Koop-
handel.

Mr. P. J, VAN WIJNGAARDEN,
Notaris.
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