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Redactioneel

In dit nummer staat een bijzondere Gouwenaar centraal. 
Het is de architect en aannemer C.P.W. Dessing. Samen 
met zijn tijdgenoot Nederhorst is hij een van de grote 
Gouwenaars uit de late negentiende en vroege twintig-
ste eeuw. De rooms-katholieke Dessing staat in Gouda 
vooral bekend vanwege het ontwerp en de bouw van de 
Sint Jozefkerk aan de Hoge Gouwe. De Goudse bevol-
king sprak al snel van de Gouwekerk en die naam heeft 
de kerk altijd gehouden. De spitse toren markeert de 
Goudse horizon en is al van veraf zichtbaar. Zoals Bianca 
van den Berg in haar artikel weergeeft, kreeg Dessing 
veel opdrachten uit de katholieke wereld. Hij bouwde 
een groot aantal kerken, waarvan er inmiddels alweer 
verschillende onder het geweld van de slopershamer zijn 
gevallen. 

Ook de Gouwekerk heeft moeilijke tijden doorge-
maakt en deze lijken nog lang niet over. Door de ont-
kerkelijking, een proces dat zich vanaf de jaren zeven-
tig voltrok, verloren veel kerkgebouwen hun functie. De 
rooms-katholieke kerk aan de Kleiweg werd al in 1965 af-
gebroken. Eenzelfde lot dreigde voor de Gouwekerk. Om 
het gebouw hiervoor te behoeden werd het verklaard 
tot beschermd Rijksmonument. In 1979 verkocht de ge-
meente Gouda de kerk voor het symbolische bedrag van 
één gulden aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzen-
ding, die er jarenlang haar diensten verzorgde. Het kerk-
gebouw werd grondig gerestaureerd. De kosten hiervoor 
bedroegen 4,5 miljoen gulden. Het grootste deel van dat 
bedrag is bekostigd uit de zogenaamde kanjerregeling 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schappen en gemeentelijke subsidie. De wereldzending 
droeg zelf bijna een miljoen bij.

Inmiddels staat Dessings trots opnieuw te koop. De 
aanhang van Maasbach in Gouda is niet veel groter dan 
150 leden en voor zo’n gezelschap is het onmogelijk om 
de onderhoudskosten van de Gouwekerk op te hoesten.  
De kerk wacht nu op herbestemming. De vraagprijs is 3.5 
miljoen euro. 
Behalve het artikel van Bianca van den Berg treft u in deze 
Tidinge een bijdrage van Gert Jan Jansen over de even-
eens door Dessing gebouwde, en inmiddels verdwenen,  
Rooms Katholieke Jongensschool aan de Lage Gouwe en 
een artikel van Henkjan Sprokholt over de Krugerlaan en 
Karnemelksloot, de buurt waar Dessing woonde en waar 
een van zijn ateliers heeft gestaan. 
We sluiten deze Tidinge af met Gouwe Verhalen waarin 
Nel Scharleman, van de bekende vishandel aan de Klei-
weg haar levensverhaal doet. (RWl)

Plan westzijde van de Gouwekerk (samh)
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In Gouda zijn tussen 1890 en 1940 enkele 
architecten werkzaam geweest, die met hun 
gebouwen een belangrijk stempel op het ui-
terlijk van de stad hebben gedrukt. Daarbij 
moeten we denken aan H.J. Nederhorst die 
een aantal karakteristieke woonhuizen en 
volkshuisvestingsprojecten heeft ontworpen 
zoals Turfmarkt 12 en het Rode Dorp dat in-
middels is gesloopt. En aan C.P.W. Dessing 
die verantwoordelijk was voor het ontwerp 
en de totstandkoming van een van de meest 
karakteristieke gebouwen van Gouda, de 
Gouwekerk aan de Hoge Gouwe. De zoon 
van C.P.W. Dessing, Jac. P. Dessing tekende 
voor de Jozefbuurt en voor het Sint-Jozef-
ziekenhuis. Tal van hun gebouwen zijn van 
grote cultuurhistorische waarde en in de af-
gelopen jaren aangewezen als rijks- of ge-
meentelijk monument.

Over het verdere oeuvre van deze architecten zijn we 
echter helemaal niet zo goed geïnformeerd. Toen de re-
dactie van de Tidinge de tip kreeg dat er nog altijd een 
kleindochter van C.P.W. Dessing in een van de door hem 
ontworpen woonhuizen aan de Karnemelksloot woont, 
besloot zij dan ook een artikel aan hem te wijden. 

C.P.W. Dessing, een kerkenbouwer  
uit Gouda

Bianca van den Berg

C.P.W. Dessing (Collectie Ruud Dessing)
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 Dessing was per slot van rekening een markante Gouwe-
naar en het is meer dan de moeite waard om dieper op 
zijn persoon en werk in te gaan, zodat we nader kennis 
met hem kunnen maken.

Veel van de gegevens die voor dit artikel zijn gebruikt, 
zijn afkomstig van drie nog in leven zijnde nazaten, die 
een of beide Dessings nog gekend hebben. In de eerste 
plaats is mevrouw Tiny Van Loon-Dessing geïnterviewd. 
Zij is de kleindochter van C.P.W. Dessing en woont aan 
de Karnemelksloot. Tijdens het interview dat ik met haar 
had, bleek ze zich nog veel te herinneren over haar opa 
en haar ‘ome Koos’ ofwel Jac. P. Dessing. Via mevrouw 
Van Loon liep het spoor naar mevrouw Annie Dessing-

Goverde in Gouda. Zij was getrouwd met Bertus (En-
gelbertus Petrus Joseph), zoon van Jac. P. Dessing. De 
tweelingbroer van Annie Dessing-Goverde, Sjef Goverde, 
was overigens weer getrouwd met dochter Annie van Jac. 
P. Het was Annie Dessing-Goverde die me op haar neef, 
Ruud Dessing wees. Hij is in Groningen gevestigd als ar-
chitect en is de zoon van Koos (Jacobus Petrus jr.), ook 
een zoon van Jac. P. Dessing.

Naast deze interviews vormde het archief van het ar-
chitectenbureau een belangrijke bron. Dat is aanvanke-
lijk van C.P.W. naar Jac.P. Dessing overgegaan en ver-
volgens naar de vader van Ruud Dessing, Jac. P. jr. De 
familie heeft het archief in 2004 aan het Streekarchief 

De stamboom van de familie Dessing voor zover ze in dit artikel voorkomen. Deze stamboom is mede gebaseerd op een oude stamboom van de familie 
Dessing zelf. De vrouwen uit de familie Dessing, dus ook de dochters van C.P.W. Dessing, waren niet in die stamboom opgenomen (met dank aan Erik 
Kooistra).
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den Bosch, Hendrix, Campman. Het bureau bestaat nog 
steeds onder de naam De Jong, Gortemaker Algra en is 
tegenwoordig gevestigd in Rotterdam.

Zoals gezegd heeft zijn zoon, Ruud Dessing, zich in 
Groningen gevestigd als architect, zijn bureau heet Mar-
tini Architekten. Het bouwen lijkt bij deze familie dus 
echt in het DNA te zitten. Een van de kleinzonen van 
Anthonis is de Goudse aannemer Ton van Loon, die on-
der andere betrokken is geweest bij de restauratie van 
enkele gebouwen van zijn overgrootvader zoals Karne-
melksloot 134 en 136 en de Theodorusstichting.

 Familiebedrijf aan de Karnemelksloot

C.P.W. (roepnaam Chris) Dessing werd in 1844 in Naald-
wijk geboren als zoon van Petrus Dessing en Gerarda 
Willemse ’t Hoen. Hij vestigde zich in 1873 als timmer-
man in Delft en trouwde in april 1876 in Naaldwijk met 
Catharina Maria Wennekers van wie hij zeventien kinde-
ren kreeg (elf jongens en zes meisjes).2 Na zijn huwelijk 
werkte hij voor aannemersfirma Mulder in Gouda, die hij 
later onder zijn eigen naam voortzette. Hij vestigde zich 
in juni 1876 in Gouda aan de rand van de stad op Kar-
nemelksloot 136. Aanvankelijk werkte hij als timmerman 
en aannemer, maar al snel ontwikkelde hij zich ook tot 
architect.

De Dessings waren actief lid van de rooms-katholieke 
kerk. Dit kerkgenootschap nam in de tweede helft van de 
negentiende eeuw een hoge vlucht. De Nationale Ver-
gadering van de Bataafse Republiek hief op 18 augustus 
1796 de gereformeerde kerk op als staatsgodsdienst en 

Midden Holland (samh) geschonken waardoor een be-
langrijk deel van de informatie over de twee Goudse 
architecten goed toegankelijk is.1 In dat archief bevin-
den zich vooral tekeningen van beide architecten. Het 
archief is niet compleet, maar dankzij internet, konden 
nog heel wat extra werken van C.P.W. Dessing worden 
getraceerd. Tijdens het schrijven van dit artikel bleef de 
informatie binnenkomen en die is ook na het verschijnen 
van dit artikel welkom.

Familie Dessing 

C.P.W. en Jac. P. Dessing waren niet de enigen binnen 
de familie die met het bouwvak verbonden waren. Twee 
andere zonen van C.P.W. Dessing, Anthonis en Johan, 
hadden een handel in bouwmaterialen en brandstof-
fen aan de Oosthaven. Nadat Johan de firma had verla-
ten, zette Anthonis het bedrijf voort met één van diens 
zoons, Chris.

Jacobus Petrus jr., zoon van Jac. P. en vader van Ruud 
Dessing, trad na de Tweede Wereldoorlog als bouwkun-
dig tekenaar in dienst bij zijn vader. Nadat Jac. P. sr. zich 
uit het bureau had teruggetrokken, werd Koos ofwel 
Jacobus Petrus jr. chef de bureau van de Goudse ves-
tiging van de opvolger van het architectenbureau: Van 

1.  samh AC 651 inv.nr 1-219. Veel van de gegevens in dit artikel zijn 
afkomstig van dit bedrijfsarchief. Het merendeel van de stukken 
betreft overigens  werk van Jac. P. Dessing.
2.  Drie van de zeventien kinderen werden nog geen jaar.
3.  Gouda valt tegenwoordig onder het bisdom Rotterdam dat in 
1955 werd opgericht.
4.  De vloertegels die zijn verwerkt in het portaal van Karnemelk-
sloot kunnen heel goed afkomstig zijn van een partij vloertegels 
van een kerk. In de Gouwekerk is de vloer inmiddels bedekt met 
grijze langwerpige tegels dus dit is niet meer te verifiëren. 
5.  Wikipedia en pentekening Dessing.

De familie Dessing. C,P.W. Dessing zittend in het midden, rechts zittend 
is Jaq. P. Dessing. Op de achtergrond is de achterzijde van Karnemelk-
sloot (Collectie Ruud Dessing)
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gebied er toen uitzag (zie ook de afbeeldingen bij dat ar-
tikel). Wie het ateliergebouwtje ontwierp, is onbekend. 
Was het een laat werkje van C.P.W. Dessing, een jeugd-
werk van Jac. P. Dessing of van nog een andere architect?

In zijn begintijd, toen Dessing nog als aannemer 
werkte, was hij betrokken bij de bouw van twee wa-
tertorens in Utrecht.5 In 1895 startte de bouw van die 
aan de Lauwershof naar een ontwerp van de architect 
van de Utrechtse Waterleiding Maatschappij (uwm), 
L.C. Dumont, in neorenaissancestijl. De toren werd in 
de achtertuin van de directeur P.E. Rijk, aan de huidige 
Lauwerhof gebouwd. Een jaar later werd de 39 meter 
hoge watertoren in gebruik genomen en hij bestaat nog 
altijd. In 1897 liet de uwm een tweede watertoren aan 
de Riouwstraat verrijzen. Ook hierbij was het duo Du-
mont en Dessing betrokken. In 1937 werd de waterto-
ren aan de Riouwstraat gesloopt omdat hij te laag was 
en de onderhoudskosten erg hoog bleken uit te vallen.   
C.P.W. Dessing was tevens de aannemer van de water-

vanaf toen kregen de Nederlandse katholieken dezelfde 
gelijke rechten. Vanaf dat moment konden zij eindelijk 
hun eigen gebouwen en kerken laten bouwen en zeker 
na de vaststelling van de Grondwet in 1848 waarin hun 
positie verder werd verstevigd, gebeurde dat dan ook op 
grote schaal. C.P.W. Dessing had wat dat betreft de wind 
in de rug en kreeg veel opdrachten van de katholieke ge-
meenschap in Gouda en binnen het bisdom Haarlem.3

We zagen al dat zijn zoon Anthonis zich als handelaar 
in bouwmaterialen en brandstoffen aan de Oosthaven 
vestigde. Hij leverde dan ook alle bouwmaterialen voor 
de werken van zijn vader. Opmerkelijk is dat het bedrijf 
was gevestigd aan de Oosthaven ter plaatse van het hui-
dige kantongerecht. De Oosthaven stond bekend om de 
overwegend hervormde bewoners en bedrijven en je zou 
de Dessings aan de Westhaven verwachten te midden 
van de vele andere bedrijven van katholieke huize die 
juist daar te vinden waren. Dessing had voor zijn bureau 
twee vrachtboten in bedrijf waarvan de namen waren ge-
inspireerd op het aantal kinderen dat hij op dat moment 
had: ‘de Elf gebroeders en ’de Drie Gezusters’.

C.P.W. Dessing vestigde zijn bedrijf achter zijn woon-
huis dat ter plaatse van het huidige Karnemelksloot 136 
stond. Daar lagen in het toen nog doodlopende deel 
van de Krugerlaan, een werf en een boomgaard en weer 
daarachter strekten de weilanden zich uit. Op deze plek 
stond ook lange tijd zijn timmermanswerkplaats. Het 
huidige woonhuis op nummer 136 ontwierp en bouwde 
hij zelf aan het einde van de negentiende eeuw. Later 
wist hij percelen naast dit pand te verwerven en ontwierp 
en bouwde hij het dubbelpand Karnemelksloot 132-134 
in de toen gangbare jugendstil. Uiteraard waren de hui-
zen van Dessing van alle gemakken voorzien. Zo hadden 
ze van meet af aan een toilet. Het verhaal gaat overigens 
dat na afronding van de bouw van de Gouwekerk over-
gebleven materialen, zoals vloertegels, in deze huizen 
zijn verwerkt.4 Aan de oostzijde van de Krugerlaan, dus 
tegenover het terrein van de Dessings, stond vanaf ca. 
1910 een klein kantoor waar de Dessings hun atelier in 
vestigden. In het artikel van Henkjan Sprokholt in deze 
Tidinge gaat hij op basis van een interview met de heer 
en mevrouw Blokland in op het gebouwtje en op hoe dit 

De woning aan de Karnemelksloot (foto Cornelis de Keizer, Empire Ima-
ging)
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toren in Schoonhoven die in 1901 naar een ontwerp van 
F.A. de Jongh verrees.6

Lange tijd combineerde Dessing zijn werkzaamheden 
als architect en aannemer. Toen de voorloper van de 
Bond van Nederlandse Architecten die combinatie van 
werken als aannemer en architect verbood, koos Dessing 
definitief voor het vak van architect.

Naast zijn werk was Dessing ook politiek actief. Hij 
maakte van 1894 tot zijn overlijden in 1913 vrijwel on-
afgebroken deel uit van de gemeenteraad van Gouda. 
Daarnaast bekleedde hij diverse bestuursfuncties bij 
vooral katholieke organisaties zoals het bestuur van de 
Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaartparochie (Kleiwegkerk) 
en de R.K. kiesvereniging.7 C.P.W. Dessing overleed in 
september 1913 te Gouda op 69-jarige leeftijd en werd 

6.  samh AC 1157, inv.nr. 4. De door hem opgestelde bestekken zijn 
bewaard gebleven.
7.  Michael Lucassen, ‘Bouwen voor de katholieke kerk’ in: Erfgoud, 
de smaak van de 19e eeuw. Open Monumentendag Gouda 2010
8.  samh AC 435.
9.  Bianca van den Berg, Jongere bouwkunst in Gouda. Het bouwen in 
de jaren 1850-1940 (Gouda 1992), p.23.
10.  Gert Jan Jansen is op dit moment bezig met een onderzoek 
naar de geschiedenis van dit pand en zal hierover later publiceren. 
Hij stuitte tijdens zijn onderzoek op dit artikel. Wim Denslagen,  
Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst (Zwolle 
2001), p. 426.

De markante watertoren van Schoonhoven. Ontworpen door F.A. de 
Jongh, gebouwd door Dessing (Foto: R. van der Wal)

uiteraard begraven op de door hemzelf ontworpen R.K. 
begraafplaats aan de Graaf Florisweg. Zijn graf is daar 
overigens niet meer aanwezig.

Werken in Gouda

Dessing had door zijn nevenfuncties een enorm netwerk 
binnen de katholieke gemeenschap en was een goede 
bekende van monseigneur P.C.Th. Malingré, de pas-
toor van de Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaartkerk, in de 
volksmond aangeduid als de Kleiwegkerk. Ook de bouw-
pastoor van de Gouwekerk, Raymundus Tack OFM was 
een bekende van hem. Aan dergelijke relaties dankte hij 
tal van opdrachten. Als aannemer-architect renoveerde 
hij vele woonhuizen en andere gebouwen in de stad. Zo 
was hij betrokken bij meerdere verbouwingen aan de 
‘katholieke kant’ van de haven, de Westhaven, en bij de 
uitbreiding van de sigarenfabriek van Donker aan de Vos-
senburgkade.

Een van zijn vroegst bekende werken in Gouda als ar-
chitect betreft de R.K. Jongens- en Armenschool aan de 
Lage Gouwe uit 1884 ter plaatse van het huidige perceel 
64-64a. Dit was een alleraardigst gebouwtje met een 
aanbouw op het achterterrein. In de aanbouw had Des-
sing vier klaslokalen om een grote schoorsteen gegroe-
peerd. Het gebouw aan de Lage Gouwe zelf is gesloopt, 
maar de latere uitbreiding is nog altijd aanwezig. Gert 
Jan Jansen beschrijft de geschiedenis van dit gebouw el-
ders in deze Tidinge. Zie ook de afbeeldingen aldaar.

Een prestigieuze opdracht was de aanleg van de 
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verswoning op het voorterrein is zeer eenvoudig van 
opzet: het is een rechthoekig gebouw van louter grauwe 
baksteen en de lange gevels zijn aan de bovenzijde af-
gesloten door eenvoudige tandlijsten. Op 28 april 1888 
had de eerste begrafenis plaats en omdat de kapel toen 
nog niet was gewijd, werd de rouwplechtigheid nog in de 
oude Sint-Jozefkerk aan de Hoge Gouwe gehouden. De 
kapel werd later dat jaar door de bisschop van Haarlem 
gewijd.

Een bijzonder pand waar Dessing de ontwerper van 
is, is het voormalige weeshuis aan de Hoge Gouwe 31, 
dat uit 1894 dateert. Van dit pand zijn de tekeningen 
niet bewaard gebleven, maar uit een artikel in De Tijd 
van 16 januari 1894 blijkt onomstotelijk dat Dessing de 
ontwerper was.10 In 1901 tekende hij voor het plan en de 
uitvoering van de voormalige R.K. jongensschool met 
bewaarschool aan de Lethmaetstraat, nu in gebruik als 

rooms-katholieke begraafplaats aan de Graaf Florisweg.8 
In 1888 kochten de rooms-katholieke parochies Onze 
Lieve Vrouwe Hemelvaart en Sint Joseph een weiland 
op deze plaats. Monseigneur Malingré besloot tot de 
stichting van een begraafplaats met bijbehorende kapel 
en een doodgraverswoning.9 Ondanks de grote stijlver-
schillen tussen beide gebouwen zijn ze allebei ontwor-
pen door C.P.W. Dessing. De gevels van de kruisvormige 
kapel met hoektoren zijn geïnspireerd op de romaanse 
en gotische bouwstijl en zijn sober uitgevoerd in een 
grauwe baksteen, die is verlevendigd met elementen in 
rode baksteen. De voorgevel is aan de bovenzijde afge-
zet met ronde bogen en heeft een slanke traptoren met 
spits dak. De gebrandschilderde ramen van kunstenaar 
A. Asperslagh zijn er in 1930 in geplaatst. Tegen de ach-
terzijde van de kapel bevinden zich enkele priestergra-
ven, waarvan de oudste uit 1909 dateert. De doodgra-

Links: Zijaanzicht van de kapel op de Rooms-Katholieke begraafplaats 
aan de Graaf Florisweg (Foto Cornelis de Keizer: Empire Imaging)

Mevrouw Tiny van Loon-Dessing, de kleindochter van C.P.W. Dessing 
(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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school aan de Lage Gouwe, rondom een grote centrale 
schoorsteen waren geplaatst.13 

Terug in Gouda mag het markante gebouw van de 
Theodorusstichting aan de Westhaven natuurlijk niet 
onvermeld blijven. Tot 1906 stond hier de woning van 
de Ouderkerkse steenfabrikant Hogendijk van Capelle, 
maar in dat jaar brandde het pand tot de grond toe af. 
Het kerkbestuur van de Kleiwegkerk kocht het perceel 
en bouwde er in 1907 haar parochiehuis, de Sint-The-
odorusstichting.14 Aanvankelijk werd in het gebouw ook 
de rooms-katholieke militaire vereniging gevestigd, 

filmhuis.11 Het gaat hier om een eenvoudig bakstenen 
gebouw waarvan de gevels met rode bakstenen lagen en 
bogen zijn verlevendigd. Een veel opvallender school van 
zijn hand is de Sint-Aloysiusschool aan de Spieringstraat 
die in de plaats kwam van de eerder genoemde school 
aan de Lage Gouwe.12 Op dit terrein stonden eeuwenlang 
huizen en bedrijfsgebouwen behorende bij de panden 
aan de Oosthaven en deze waren in de loop van de ne-
gentiende eeuw vervangen door loodsen. In 1902, toen 
de voormalige schuilkerk aan de Hoge Gouwe was ge-
sloopt en de Gouwekerk in aanbouw was, werd ter plaat-
se van die loodsen een noodkerkje neergezet waar men 
tijdens de bouw van de Gouwekerk gebruik van maakte. 
Na de afronding van de bouw van de Gouwekerk werd 
de noodkerk aan de Spieringstraat afgebroken en vroeg 
men Dessing om op deze plek een katholieke school te 
bouwen. Op 2 augustus 1905 werd de eerste steen ge-
legd door monseigneur Malingré. De inwijding was een 
jaar later, op 30 april 1906. Het gebouw dat Dessing ont-
wierp is een langgerekt schoolgebouw van twee bouwla-
gen met kleurig metselwerk en twee lage ingangspartijen 
aan weerszijden van een hoger middenblok. De Goudse 
katholieke scholen waren oorspronkelijk verdeeld in 
twee afdelingen en dat zien we ook in dit gebouw terug. 
De zogenaamde Voorschool was gevestigd op nummer 
16 en werd Sint-Aloysiusschool genoemd. Op nummer 
18 was de Achterschool of Sint-Stanislaus Kostkaschool 
gevestigd. In de volksmond heetten de scholen respec-
tievelijk de schoenen- en klompenschool. Het gebouw 
werd een aantal malen verder uitgebreid en daarbij kwa-
men de linker- en rechter zijvleugels aan de achterzijde 
tot stand. Dessing ontwierp meer katholieke scholen in 
Nederland, onder andere een jongens- en meisjesschool 
aan de Kanaalstraat in Amsterdam. De Sint-Cornelius- of 
jongensschool aan de Kanaalstraat 147-149a werd een 
jaar later gebouwd dan de Aloysiusschool in Gouda en 
beide vertonen veel stilistische overeenkomsten. Veel 
meer dan met de meisjesschool op Kanaalstraat 100-
102. Die jongensschool heeft overigens een kenmerk dat 
Dessing bij meer scholen toepaste. Uit de tekeningen 
die van deze school in het samh worden bewaard, blijkt 
dat de lokalen per vier, net als bij de katholieke jongens-

De eerste paal geslagen van de RK Sint Aloysiusschool aan de Spiering-
straat (Collectie Ton van Loon)

De RK Sint Aloysiusschool aan de Spieringstraat. Het heiligenbeeld bo-
ven de deur is niet origineel, maar vrij recent geplaatst door een over-
buurman: ‘Het was zo’n kaal gezicht.’ (Foto Cornelis de Keizer: Empire 
Imaging) 
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had samengewerkt, bij hem terecht gekomen. Dessings 
ontwerp werd niet onverdeeld enthousiast ontvangen. 
Jan Kalf, een van de eerste en meest gezaghebbende 
monumentenzorgers in ons land en een vriend van de 
architect Pierre Cuypers (vader van Jos.), gaf in zijn boek 
‘Katholieke kerken in Nederland’ aan dat Dessing voor 
deze Amsterdamse kerk, de kerk van Bussum (van Pierre 
Cuypers) ‘op het bed van Procrustes legde om haar uit te 
rekken tot de in Amsterdam vereischte maat, en daarna 
voor de zuider zijbeuk van dit confectiewerk een toren 
zette, in den trant van dien, welken dr. Cuypers ontwierp 

11.  Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Zuid-Holland, 
p. 193.
12.  Henny van Dolder-de Wit en Henkjan Sprokholt, Van  pechvogel 
tot bolleboos. Goudse onderwijsinstellingen door de eeuwen heen (Gou-
da 1997), p. 23-24, Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, 
Zuid-Holland, p. 193, en beschrijving gemeente Gouda gemeentelijk 
monument. 
13.  samh AC0124  , inv.nrs. 211 en 370.
14.  Ronald Stenvert e.a., Monumenten in Nederland, Zuid-Holland, 
p. 191.

maar in de loop van de tijd kwamen steeds meer andere 
rooms-katholieke verenigingen in het gebouw. Dessing 
ontwierp een opvallend gebouw met een geveltop met 
overhoekse pinakels en natuurstenen elementen en de 
portretbuste van pastoor P.C.Th. Malingré.

Dessing de kerkenbouwer

Gouwenaars kennen C.P.W. Dessing vooral als de archi-
tect van de Gouwekerk, maar hij was ook betrokken bij 
de bouw van veel andere kerken in het bisdom Haar-
lem. Hij bouwde ze als aannemer, maar ook regelmatig 
als aannemer-architect. Inmiddels is een aantal van de 
kerken waar hij bij betrokken was, gesloopt zoals de 
Sint-Adrianuskerk in Naaldwijk (1868-1869), die voor de 
H.H. martelaren van Gorcum in De Lier (1870-1872), de 
Onze-Lieve-Vrouwegeboortekerk in Halfweg (1893), de 
Sint Petrus Banden in Krommenie (dit was een uitbrei-
ding van de bestaande kerk met een koor in 1898), de 
Proveniers- of Rozenkranskerk in Rotterdam (1898) en de 
Sint-Vincentiuskerk in Amsterdam (1900-1903). Van de 
laatstgenoemde kerk was Dessing ook de architect.

Het karakter van deze kerken liep nogal uiteen. Van 
de kerk in De Lier is één tekening in het archief van de 
Dessings bewaard gebleven, namelijk van de voorgevel. 
Het ging hier om een eenvoudig eenbeukig kerkje met 
een zadeldak. De Sint-Vincentiuskerk in Amsterdam was 
daarentegen een prestigieus project . Aanvankelijk was 
zelfs de bekende Nederlandse architect Jos. Cuypers 
voor de opdracht benaderd, maar zijn ontwerp werd af-
gewezen. Daarna was het bestuur via pastoor J.F. Graaf, 
die ook bij de bouw van de kerk in Halfweg met Dessing 

Het gebouw van de Sint-Theodorusstichting aan de Westhaven.  
Ontworpen en gebouwd door Dessing (foto: Margreet Windhorst)
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voor het middenschip der Alkmaarsche Laurentiuskerk.’15 
Drie kerken waaraan Dessing als aannemer was ver-

bonden, zijn behouden gebleven en verdienen hier 
aandacht omdat het nog steeds markante bouwwerken 
zijn, die hun omgeving identiteit geven. Het gaat om de 
Meerburgkerk in Zoeterwoude, de Sint-Bonaventurakerk 
in Woerden en de Sint-Bonifatiuskerk in Zaandam.16 De 
Meerburgkerk, die eigenlijk de Onze-Lieve-Vrouwe-On-
bevlekt-Ontvangen-Kerk heet, is een driebeukige kruis-
basiliek met een zogenaamd vijfzijdig gesloten koor, 
een achthoekige koepel op de kruising en een dubbelto-
renfront met torens van vier geledingen en tentdak. Hij 
werd in 1894-1895 in neoromaanse stijl gebouwd naar 
een ontwerp van J.H. Tonnaer. 

Bij de neogotische Sint-Bonaventurakerk in Woerden 

15.  J. Kalf, Katholieke kerken in Nederland,  Amsterdam 1906, p. 225. 
In 1903 werd de Rijkscommissie voor de inventarisatie van Neder-
landse Monumenten opgericht, Pierre Cuypers was voorzitter en 
Kalf secretaris. Het werk van deze commissie leidde ertoe dat in 
1918 het Rijksbureau voor de Monumentenzorg werd opgericht, 
waarvan hij de eerste 20 jaar directeur was. De kerk in Bussum was 
overigens in 1883 gebouwd naar een ontwerp van P. Cuypers.
16.  Reliwiki en Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland, 
Noord-Holland, p. 541.
17.  Reliwiki en Ronald Stenvert e.a. Monumenten in Nederland, 
Noord-Holland, p. 216.
18.  samh inv.nr. AC 651, inv.nrs.  214-216.
19.  De plaatsing van de toren en de bekroning met zadeldak ver-
toont gelijkenis met de Nicolaas en Gezellekerk Delft van architect 
Jacques Van Gils uit 1908-1910. De tekening van de toren met de 
koepelvormige bekroning is te vinden op Wikipedia bij de infor-
matie over C.P.W. Dessing.
20.  samh inv.nr. AC 651, inv.nr. 154. De kerk zelf was 1864 naar 
ontwerp van P.W. Schrauwen in neogotische stijl gebouwd.  Hij 
bouwde en ontwierp overigens ook de pastorie van de Heilige Bla-
siuskerk in Heinkenszand. Dessing bouwde de pastorie in 1905 in 
overgangs-architectuur. De kerk  zelf was al in 1866  gebouwd.

Boven: Proveniers of Roezenkranskerk in Rotterdam. Ontworpen door  
architectenbureau van Albert Margry en Jozef Snickers, gebouwd door 
Dessing. De kerk is gesloopt in 1975. 

Onder: De Sint Vincentiuskerk aan de Jacob van Lennepkade in Amster-
dam, onworpen en gebouwd door Dessing, gesloopt in 1989 (Foto: http://
www.ikonrtv.nl/kerkvoordummies/)



53

Ti
di

ng
e 

20
15

tische eenbeukige kerk met recht gesloten koor en half 
ingebouwde toren ontwierp. Het gebouw werd in 1894 
gerealiseerd en is sinds 1973 niet meer als zodanig in 
gebruik. Het wordt al decennialang gebruikt als atelier.

De jongste van de bewaard gebleven kerken die Des-
sing ontwierp, is de Heilig-Hart-van-Jezuskerk in Heer-
hugowaard die in 1910-1911 tot stand kwam. Daarmee is 
de kerk een van de laatste werken van Dessing. 18 Van 
dit gebouw zijn prachtige ontwerptekeningen bewaard 
gebleven. Het gaat hier om een driebeukige basilicale 
kerk zonder dwarsschip en Dessing ontwierp hem in de 
neoromaanse stijl. De voorgevel kreeg een dubbel por-
taal en een roosvenster en het middenschip werd voor-
zien van een houten tongewelf met steekkappen. De 
toren plaatste hij naast de kerk. Op de tekening in het 
samh had de toren een zadeldak, maar op een perspec-
tief heeft de toren de koepelvormige bekroning die hij 
nu nog heeft.19 Hij tekende ook voor het ontwerp en de 
uitvoering van de bijbehorende pastorie.20 

Een nieuwe katholieke kerk in Gouda

De Gouwekerk aan de Hoge Gouwe is de meest interes-
sante van de overgebleven kerken van Dessings hand. 
De huidige Gouwekerk verving een achttiende-eeuwse 
schuilkerk die hier stond. Die kerk was in 1767-1769 ge-
bouwd en mogelijk ontworpen door Pieter de Swart, een 
van de beroemdste Hollandse architecten van de acht-

werkte Dessing samen met architect Nic. Molenaar sr. 
Dessing moet deze architect erg hebben bewonderd 
want we zien veel stijlkenmerken van Molenaar in het 
werk van Dessing terugkeren.

De laatste is de Sint-Bonifatiuskerk in Zaandam (1898-
1900). A.J.J. Margry en J.M. Snickers waren architect, 
Dessing bouwde de kerk. De architecten gaven de voor-
gevel een stoere vierkante westtoren met aan weerszij-
den kleine traptorens.

Ook enkele kerken die Dessing zelf heeft ontworpen, 
zijn nog bewaard gebleven en ook deze zijn zeer beeld-
bepalend voor hun omgeving. De oudste betreft de Sint-
Gertrudiskerk in Ruigoord, nabij Amsterdam.17 Van deze 
kerk zijn in het samh helaas geen tekeningen of andere 
stukken van de hand van Dessing bewaard gebleven, 
maar uit het bestaande gebouw blijkt dat hij een neogo-

Meerburgkerk of Onze-Lieve-Vrouwe-Onbevlekt-Ontvangen-Kerk in 
Zoeterwoude, naar een ontwerp van  Tonnaer, gebouwd door Dessing 
(foto: Piet Hein van der Ploeg)

Boven: Proveniers of Roezenkranskerk in Rotterdam. Ontworpen door  
architectenbureau van Albert Magry en Jozef Snickers, gebouwd door 
Dessing. De kerk is gesloopt in 1975. 

Onder: De Sint Vincentiuskerk aan de Jacob van Lennepkade in Amster-
dam, onworpen en gebouwd door Dessing, gesloopt in 1989 (Foto: http://
www.ikonrtv.nl/kerkvoordummies/)

Heilig-Hart-van-Jezuskerk in Heerhugowaard, ontworpen en gebouwd 
door Dessing in 1910-1911 
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de kerk in Heerhugowaard. Nadere bestudering leert 
dat het hier om een eerder ontwerp voor de Gouwekerk 
moet gaan. De getekende plattegrond van het gebouw 
is namelijk helemaal gelijk aan die van de bestaande 
Gouwekerk, met uitzondering van de voorgevel. Ook de 
tekening van de voorgevel zelf laat zien dat daarvoor in 
eerste instantie een heel ander plan op tafel lag. Op de 
ontwerptekeningen heeft de voorgevel een zware west-
toren en links daarvan een traptoren. Waarom men twee 
plannen heeft laten uitwerken en voor de huidige uitvoe-
ring heeft gekozen, is onbekend. Het parochiearchief is 
uiterst summier en geeft over deze kwestie niets prijs. 
Mogelijk had het kerkbestuur aanvankelijk het plan om 
een kerk met westtoren te bouwen zoals men vanaf 1877 
al had, maar kreeg het later een voorkeur voor een im-
posantere ingangspartij en heeft het bestuur daarom het 
ontwerp met toren afgewezen.

tiende eeuw. In 1856 kreeg de kerk de status van paro-
chiekerk. In 1877 werden de huizen langs de Hoge Gouwe, 
die al die tijd voor de schuilkerk hadden gestaan, afge-
broken. De kerk werd iets vergroot en kreeg een nieuwe 
voorgevel, een toren en een voorplein. Een advertentie 
in de Goudsche Courant van 3 december 1871 leert dat in 
die maand een loterij werd georganiseerd ‘ten voordeele 
eener Vergrooting der, en het Bouwen van eenen Voor-
gevel en Toren voor de St. Josephskerk aan de Gouwe 
aldaar’. Kennelijk duurde het zo’n zes jaar voordat men 
het geld voor deze vergroting had vergaard.21

Al snel vond met de kerk weer te klein. In 1900 vatte de 
Sint-Jozefparochie het plan op om een nieuwe Sint-Jo-
sephkerk te bouwen. Deze verrees tussen 1902 en 1904 
en had in vergelijking met zijn voorganger een enorme 
omvang. Dessing ontwierp een driebeukige basilicale 
kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en dito gesloten 
transeptarmen. Hij gaf de kerk een opvallende achtzijdi-
ge houten kruisingstoren en een rijke voorgevel met drie 
portalen en twee achtzijdige traptorens. Boven de en-
tree bevinden zich twee heiligenbeelden, de maagd Ma-
ria en Sint Jozef, die de gevel uit 1877 hadden gesierd. 
Het interieur van de Gouwekerk werd rijk gedecoreerd 
en voorzien van stenen kruisribgewelven, een rijk trifo-
rium en ronde pijlers met colonnetten en bladkapitelen.

De kerk werd op 19 september 1904 in gebruik geno-
men en de plechtige consecratie geschiedde door de 
bisschop van Haarlem, mgr. dr. Callier. Dessing heeft de 
Gouwekerk zowel ontworpen als gebouwd en dat was 
enigszins toevallig. De laagste inschrijver bij de aanbe-
steding bleek de zaak te hebben gemanipuleerd en toen 
dit duidelijk werd, besloot het kerkbestuur Dessing de 
totale opdracht te gunnen.22 In het samh zijn prachtige 
blauwdrukken bewaard gebleven van de voor- en achter-
gevel en plattegronden.

Onbekend is dat voor de Gouwekerk aanvankelijk een 
ander plan was ontworpen, althans voor de voorgevel. 
De map met tekeningen van de Heilig-Hart-van-Jezus-
kerk in Heerhugowaard, die in het samh wordt bewaard, 
bevat namelijk een prachtige ingekleurde plattegrond en 
dito tekening van een voorgevel.23 Beide tekeningen ho-
ren bij elkaar, maar zijn duidelijk geen ontwerpen voor 

Van verre is de spits al zichtbaar: De Gouwekerk, ontworpen en gebouwd 
door Dessing (Foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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Plattegrond van de Gouwekerk met een westtoren (samh; foto: Henkjan Sprokholt).

21.   Pater Dalmatius van Heel O.F.M., De Minderbroeders te Gouda, 
Gouda 1947 (2 delen), p. 142-144.
22.  Vriendelijke mededeling Ruud Dessing.
23.  NB samh AC 651 invnr. 216.
24.  J. Kalf, Katholieke kerken in Nederland,  Amsterdam 1906, p. 262.
25.  samh AC 651 inv.nr 38. De ontwerptekening is nog in het SAMH 
aanwezig. Uit recente foto’s blijkt dat de preekstoel niet meer aan-
wezig is in de kerk.

Dessing werkte bij de Sint-Bonaventurakerk in Woer-
den met Nic. Molenaar sr. samen en bewonderde zijn 
werk. Dessing heeft zich bij zijn ontwerp van de Gouwe-
kerk dan ook sterk laten inspireren door de Woerdense 
kerk van Molenaar. Zo heeft hij de lichtbeuk met trifo-
rium en lancetvensters vrijwel ongewijzigd overgenomen 
en zijn beide kerken van een triomfboog tussen koor en 
schip voorzien. Overigens werd de kerk in Woerden net 
als de Gouwekerk, door de Franciscanen bediend. Voor 
de huidige voorgevel viel hij terug op die van een andere 
kerk van Nic. Molenaar sr., namelijk de in 1944 verwoes-
te Sint-Ignatiuskerk te Nijmegen.

Dessing heeft bij de bouw van de Gouwekerk ook naar 
enkele andere kerken van tijdgenoten gekeken, waar-
onder de Sint-Vituskerk te Hilversum, ontworpen door 
Pierre Cuypers. Zowel het stergewelf van de Gouwekerk 
als de bundelpijlers tonen veel gelijkenis met die in de 
Sint-Vituskerk.

De reacties uit de vakwereld waren na afronding van de 
bouw van de Gouwekerk niet erg positief. Zo besprak Jan 
Kalf in zijn al eerder vermelde boek ‘Katholieke kerken in 
Nederland’ de Gouwekerk niet al te lovend. 24 ‘Bij nader 
toezien houdt het niet-ongunstig oordeel helaas geen 
stand. Uitwendig blijkt de toren op het kruis de gratie 
van haar Helmonds voorbeeld te missen, terwijl de zeer 
rijk behandelde voorgevel, die naar Molenaar’s Sint-
Ignatiuskerk te Nijmegen uit de verte schijnt gevolgd, 
door een overdaad van détails onrustig is geworden. 
Overigens is het uiterlijk grootendeels door ombouwing 
aan het oog onttrokken. Inwendig hindert vooral de jam-
merlijke kleurversnippering, gepaard aan een zonder-
linge kwistigheid met dure materialen. […]. Sedert is 
het choor der kerk beglaasd en zijn er vele wandschil-
deringen met groote figuren aangebracht, waarvan – en 

niet tot hun lof – gezegd kan worden, dat zij passen bij 
de architectuur. Het is waarlijk zeer te betreuren, dat 
de hier blijkbaar ruim voorhanden middelen, niet met 
meer kennis en goeden smaak zijn gebruikt.’ Kalf wees 
dus voor de voorgevel ook op de gelijkenis met de Sint-
Ignatiuskerk in Nijmegen en op de gelijkenis tussen de 
onderbouw van de Goudse vieringtoren met die van de 
in 1955 gesloopte Heilig-Hart-van-Jezus-kerk van Pierre 
Cuypers in Helmond. Hij was niet erg enthousiast over de 
kwaliteiten van Dessing als architect en men zal in Gouda 
niet heel gelukkig zijn geweest met het oordeel van deze 
gezaghebbende man. Gelukkig voor de nagedachtenis 
aan Dessing is de publieke opinie over het gebouw te-
genwoordig heel anders en is de kerk al jaren geleden 
aangewezen als rijksmonument.

De preekstoel die tegen een van de kruisingspijlers aan 
de zijde van het middenschip in de Gouwekerk stond, 
dateerde uit 1910 en kwam uit het atelier van Te Poel & 
Stoltefus uit de Elandstraat in Den Haag. Deze firma was 
gespecialiseerd in kerkmeubilair en interieurbeschilde-
ringen die ze o.a. in Rotterdam en Delft toepaste. Waar-
schijnlijk heeft Dessing de preekstoel voor de Gouwekerk 
zelf ontworpen, zoals hij voor de Sint-Vincentiuskerk in 
Amsterdam had gedaan.25 Zijn zoon Jac.P. ontwierp voor 
de Gouwekerk later ook kerkbanken en biechtstoelen en 
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lende pastorieën die hij bouwde. Of hij ontwierp de ge-
bouwen bijna functionalistisch zoals het ateliertje aan 
de Krugerlaan, de achterbouw van de jongensschool aan 
de Lage Gouwe en de doodgraverswoning bij de rooms-
katholieke begraafplaats aan de Graaf Florisweg.

Voor zijn neogotische kerken combineerde hij op in-
genieuze wijze details uit andere bestaande kerken in 
Nederland en daarbij putte hij vooral uit het werk van 

de bewaard gebleven tekeningen daarvan zijn prachtig 
gedetailleerd.

De naastgelegen pastorie van de Gouwekerk werd 
eveneens door C.P.W. Dessing ontworpen maar dat ge-
bouw was al tussen 1888 en 1890 tot stand gekomen en 
is in de neorenaissancestijl ontworpen.26

Dessing had overigens ook een band met de Kleiweg- 
of Onze-Lieve-Vrouwe-Hemelvaartkerk. Deze kerk was 
in 1877-1879 tot stand gekomen naar een ontwerp van 
A.C. Bleys, maar de spits op de toren kon vanwege geld-
gebrek, pas in 1902 worden gerealiseerd. Het verhaal 
gaat dat deze is ontworpen door C.P.W. Dessing en ge-
zien de bouwdatum, het feit dat C.P.W. Dessing in die 
periode dé architect voor de Goudse katholieken was 
en de overeenkomsten van de spits met de vieringtoren 
van de Gouwekerk, is dat goed mogelijk.27 Na de sloop 
van de Kleiwegkerk in 1964 werden de kerkbanken in het 
transept van de Gouwekerk geplaatst. 

C.P.W. Dessing, selfmade architect met een 
negentiende-eeuws hart

C.P.W. Dessing begon zijn carrière als timmerman, ves-
tigde zich al snel als aannemer, maar groeide in korte tijd 
uit tot een succesvolle selfmade architect. Bij zijn ker-
ken paste hij vooral stijlkenmerken uit de neoromaanse 
en neogotische bouwstijl toe. Dat is niet opmerkelijk, in 
deze periode kreeg bijna elke nieuw te bouwen R.K. kerk 
in Nederland een neogotisch uiterlijk. Onder invloed van 
architect Pierre Cuypers werden steeds vaker de grote 
Franse kathedralen als inspiratiebron gebruikt, althans 
zoals die er volgens de negentiende-eeuwse inzichten 
hadden uitgezien. Al snel werd de neogotische bouwstijl 
zozeer met het rooms-katholieke geloof vereenzelvigd 
dat protestante architecten en opdrachtgevers die stijl 
gingen mijden.

Voor openbare gebouwen werd, ook door katholieke 
architecten, steeds vaker de neorenaissance- of eclec-
tische stijl gebruikt. Bij die laatste stijl husselde de ar-
chitect elementen van verschillende stijlen door elkaar. 
Ook Dessing paste deze stijlen voor andere gebouwen 
dan zijn kerken vaak toe, bijvoorbeeld in de verschil-

26.  Pater Dalmatius van Heel O.F.M., De Minderbroeders te Gouda, 
Gouda 1947 (2 delen), p. 145.
27.  Vriendelijke mededeling Ruud Dessing. Overigens  wordt dit 
ook gezegd over de kruisingstoren van de Sint-Bonaventurakerk in 
Woerden maar hiervoor zijn tot nu toe geen aanwijzingen, behalve 
stilistische, gevonden..

Een zogenaamde perspectieftekening van de Gouwekerk vanuit het wes-
ten (met dank aan Ruud Dessing).
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architect Nic. Molenaar sr., die hij zeer bewonderde. 
Waarschijnlijk stond zijn opdrachtgever in Gouda, Ray-
mundus Tack ofm daar pal achter. Deze was lid van de 
Franciscaner orde, die ook graag teruggreep op stijl-
kenmerken van oudere kerken. In de bijlage vindt u per 
stilistisch onderdeel de voorbeelden waar Dessing bij 
de bouw van de Gouwekerk naar heeft gekeken. Daarbij 
paste hij graag rijk vormgegeven ramen toe.

Dessing was wat betreft vormentaal een typisch ne-
gentiende-eeuwse architect die afhankelijk van zijn 
object shopte bij verschillende bouwstijlen. Hij was 
verantwoordelijk voor de meeste negentiende-eeuwse 
rooms-katholieke gebouwen in Gouda en daarmee een 
belangrijke architect, die gebouwen heeft nagelaten, die 
nog steeds van groot belang zijn voor de identiteit van 
de stad.

Bijlage inspiratiebronnen C.P.W. Dessing bij de  
Gouwekerk:

Exterieur
Veelhoekige afsluiting transept:
1871 Sint-Bartholomeuskerk, E.J. Margry, Nooddorp
1891-1892 Onze-Lieve-Vrouwe-Onbevlekt-Ontvangen- 

of Elandstraatkerk, Nic. Molenaar sr., Den Haag
1897 Sint-Petrus’-Bandenkerk, Pierre Cuypers, Oister-

wijk
1901 Heilig Hartkerk, Caspar Franssen, Boxtel
1900-1901 Sint-Jan-de-Doperkerk, A.J.J. Margry, Wate-

ringen
Stergewelven ipv kruisgewelven:
1884 Krijtbergkerk, A. Tepe, Amsterdam
1896 Molenstraat- of Sint-Canisiuskerk (eerder Sint-

Ignatiuskerk), Nic. Molenaar sr. (1944 voor groot deel 
verwoest), Nijmegen

1896-1898 Onze-Lieve-Vrouwe-van-Goede-Raadkerk, 
Nic. Molenaar sr (1944 gebombardeerd), Den Haag

1892 Sint-Vituskerk, P.J.H. Cuypers, Hilversum
Front
1884 Krijtbergkerk, A. Tepe, Amsterdam

Het interieur van de Bonaventurakerk in Woerden. C.P.W. Dessing werkte 
hier als aannemer samen met architect Nic. Molenaar sr. en werd bij zijn 
ontwerp voor de Gouwekerk sterk door deze kerk geïnspireerd. Dat geldt 
vooral voor de lichtbeuk (het gedeelte boven de zuilen) met het triforium 
(drie spitsbogen) en de vensters daarboven (foto Henkjan Sprokholt)

Het interieur van de Gouwekerk waar goed te zien is dat Dessing de 
lichtbeuk baseerde op die van de Bonaventurakerk in Woerden (foto 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
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Noten en bronnen
Veel dank ben ik verschuldigd aan de leden van de fa-
milie Dessing die me een kijkje in hun familiegeschiede-
nis gunden. Ab Warffemius ben ik zeer erkentelijk voor 
het delen van zijn grote deskundigheid op het gebied 
van neogotische kerken. Gert Jan Jansen wil ik bedanken 
voor het feit dat hij zijn onderzoek naar Lage Gouwe 64-
64a en Hoge Gouwe 31 deels met mij heeft willen uitvoe-
ren zodat ook deze beide gebouwen met zekerheid aan 
C.P.W. Dessing kunnen worden toegeschreven.

1896 Molenstraat- of Sint-Canisiuskerk (eerder Sint-
Ignatiuskerk), Nic. Molenaar sr. (1944 voor groot deel 
verwoest), Nijmegen

1892-1894 Gesticht Groenestein aan de Loosduinseweg, 
Nic. Molenaar sr, Den Haag

Interieur
Koor:
1892 Sint Bonaventurakerk, Nic. Molenaar sr., Woerden. 

Het koor in Woerden is verlaagd. Dessing heeft in de 
Gouwekerk een doorlopende kap toegepast, maar 
inwendig wel een triomfboog gebouwd.

1866 Boschjes- of Sint-Antoniuskerk (gebombardeerd in 
1940), E.J. Margry, Rotterdam. Hetzelfde ingesnoerde 
trapje in het priesterkoor.

Schip:
1892 Sint Bonaventurakerk, Nic. Molenaar sr., Woer-

den. De lichtbeuk is vrijwel identiek: een rijk triforium 
en erboven drie lancetvensters. Alleen de kolonetten 
lopen in de Gouwekerk door tot de kraagstenen en in 
de Bonaventurakerk worden ze onderbroken.

1866 Boschjes- of Sint-Antoniuskerk (gebombardeerd 
in 1940), E.J. Margry, Rotterdam. De bundelpijlers in 
het schip.

1874-1882, Maria van Jessekerk, E.J. Margry, Delft. De 
bundelpijlers in het schip.

1890-1892 St. Vituskerk, P. Cuypers, Hilversum. De 
bundelpijlers in het schip.

Vieringtoren:
Vormgeving: 1897 Heilig Hartkerk, P. Cuypers, Hel-

mond.
Constructie:
Deze kerken hadden vierkante i.p.v. van veelzijdige 

vieringtorens, maar ook daar kon je vanuit de kerk in 
kijken:

1889-1891, Maria Magdalenakerk (gesloopt), P. Cuypers, 
Amsterdam. 

1884 Sint-Augustinuskerk, P. Cuypers, Nijmegen.

Pentekening, ingekleurd met Oost-Indische inkt die Jac.P. Dessing ter 
gelegenheid van het 25 jarig huwelijk van zijn vader heeft gemaakt. Het 
betreft een overzicht van werken van C.P.W. Dessing die hij als architect 
heeft ontworpen, of als aannemer heeft uitgevoerd (foto Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed)
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Bij haar onderzoek naar het architectoni-
sche werk van C.P.W. Dessing kreeg  Bianca 
van den Berg (zie haar artikel in deze  Tidinge) 
van Thea van Wordragen de tip dat het echt-
paar Rokus en Corry van Blokland kort na de 
oorlog enkele jaren een ontwerpatelier heeft 
gebruikt aan de Krugerlaan. Dat gebouw 
was voordien in gebruik bij Jac. P. Dessing 
en misschien wel door hem of door zijn 
  vader ontworpen. Een interview met de Van 
Bloklands leidde tot een korte, maar span-
nende zoektocht die onverwacht veel infor-
matie heeft opgeleverd, niet alleen over het 
vermeende atelier.

‘U weet misschien achter aan de Karnemelksloot, eigenlijk 
is het Krugerlaan, staat naast ‘t gemaal zo’n klein typisch 
gebouwtje van twee verdiepingen. Er hangt een bord “Be-
wakingsdienst Gouda” of i.d. staat er op. Op de bovenver-
dieping van dit huisje raakten wij op een koude vriesavond 
terecht en op een tekenbord ontdekten wij het ontwerp 
van een nieuw stuk speelgoed (…)’1

Tot zover een citaat uit Van huis tot huis van 11 februari 
1954.2 Het bedoelde ‘huisje’ was mij tot voor kort vol-
ledig onbekend. Het is inmiddels verdwenen, maar het 
ontwerpersechtpaar leeft nog. Het interview met hen, 
hun uitgebreide documentatie en de zoektocht in het 

Een ‘postzegel’ uitzoeken
een raadselachtig stukje grond aan de krugerlaan

Henkjan Sprokholt

archief leerden mij al snel dat het om een klein, maar 
zeer complex onderzoekgebied gaat.3 De grenzen ervan 
worden bepaald door de Krugerlaan, de Voorwillense-
weg, de Joubertstraat en de Piet Retiefstraat.4 Als voor 
een dergelijk klein gebied een plan ontwikkeld wordt, 
spreken stedenbouwkundigen vaak goedmoedig over 
een ‘postzegel’. Vandaar de titel van dit stuk. Ik begin 

Het echtpaar Van Blokland (foto Henkjan Sprokholt)

1.  Over Rokus en Corry van Blokland en hun ontwerpactiviteiten 
valt zoveel te vertellen dat ik in een apart artikel op hen terug zal 
komen.
2.  Dit was destijds een gratis huis-aan-huis krant van drukkerij 
Verzijl met een vaste column ‘Gesprekken in en rond Gouda’ van 
Lou van den Steenhoven.
3.  Lange tijd grenzen hier de polders Willens, Reeuwijk en Bloe-
mendaal aan elkaar; bovendien loopt tot 1870 de grens van de ge-
meentes Stein en Gouda door het onderzoeksgebied en daarmee 
ook de kadastrale grens.
4.  Het gaat om het begin van de Voorwillenseweg, vanaf de Voor-
willensebrug tot aan de verkeerslichten bij de Joubertstraat. Velen 
beschouwen dit ten onrechte als het laatste stuk Karnemelksloot.
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wordt (nog steeds) gebruikt als spuikolk voor het gemaal. 
De gemeente heeft inmiddels ambitieuze uitbrei-

dingsplannen voor het gehele gebied ten oosten van 
de oude binnenstad. Met het oog daarop wordt in 1901 
een aantal al te landelijke namen ‘verstedelijkt’: de ge-
dempte Breevaart krijgt de naam Krugerlaan, de Kleikade 
wordt Steijnkade en het Zwarte Dijkje wordt Zwarteweg. 
In 1903 staan aan de Krugerlaan zelf al de eerste vier 
panden9. 

Naar het oosten toe strekken zich tot dan toe nog 
steeds de weilanden, boomgaarden en tuinderijen van de 
Willens uit. Langs de Voorwillenseweg staan boerderijen 
die door middel van bruggetjes met de weg verbonden 
zijn. De langgerekte percelen zijn van elkaar gescheiden 

mijn verhaal in de negentiende eeuw, als het nog zo rus-
tig is dat deze postzegel zelfs niet herkenbaar is.

Als we in het jaar 1832 naar ons onderzoeksgebiedje 
kijken, dan herkennen we alleen de Voorwillenseweg.5 De 
Breevaart is nog niet gedempt en de Krugerlaan nog niet 
aangelegd. Ook de Joubertstraat en de Piet Retiefstraat 
bestaan nog niet. Het enige pand dat een negentiende-
eeuwse tijdreiziger zou herkennen, is het witte pand ‘De 
Kap’, een eeuwenoude uitspanning op de hoek van de 
Breevaart en de Steijnkade, die toen nog de Kleikade 
heette.6  Evenwijdig aan de Steijnkade zien we wel de 
voorloper van de Zwarteweg, het Zwarte Dijkje geheten, 
een prachtig paadje met aan weerszijden knotwilgen en 
slootjes. Zelfs de spoorlijn is er nog niet. Dit Zwarte Dijk-
je eindigt dus in een driesprong op de Voorwillenseweg. 
Deze situatie blijft zo tot 1964. Verdwenen is ook een 
schilderachtig sluisje aan de zuidzijde van de Voorwil-
lenseweg dat de waterhuishouding van de polder Willens 
regelt. De tuinders uit de Willens gebruiken het om hun 
schuitjes met groente en fruit naar Gouda te varen.

In 1857 wordt de tot dan zelfstandige polder Willens 
een inliggend waterschap van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. In 1869 komt er een eind aan een lang sle-
pend conflict tussen Gouda en Rijnland. De waterhuis-
houding in en om Gouda wordt drastisch veranderd en 
een van de gevolgen is de afdamming van de Breevaart. 
De ‘Afsluitdam’ komt midden in ons gebied te liggen, 
ter hoogte van de drie panden aan de Krugerlaan die nu 
uitkijken over de Breevaart7. De Breevaart watert nu dus 
af via de Karnemelksloot op de Fluwelensingel. In 1870 
wordt de gemeente Stein opgeheven en worden Voor- 
en Midden Willens bij Gouda gevoegd. In 1881 bouwt 
Rijnland een klein stoomgemaal voor de polder Willens.8 
Het komt enkele tientallen meters ten noorden van de 
Afsluitdam te staan. Ook dit water wordt via de Karne-
melksloot afgevoerd. 

De veranderingen gaan nu snel. Tussen 1888 en 1900 
wordt op initiatief van aannemer en raadslid H.J. Neder-
horst het restant van de Breevaart tussen de Afsluitdam 
en de IJssel gedempt. Op de Afsluitdam bouwt hij in 1900 
de drie genoemde herenwoningen. Het water vóór die 
huizen is het restant van de gedempte Breevaart. Het 

5.  Uit dit jaar hebben we betrouwbare informatie over grondge-
bruik en bewoners dankzij de invoering van het kadaster.
6.  Hoe oud het huidige pand is, is onbekend, maar een gebouw 
van die naam komt op deze plek al voor op zeventiende-eeuwse 
kaarten.
7.  Krugerlaan 1, 3 en 5.
8.  De oude windwatermolen nabij de IJsseldijk wordt later afgebro-
ken. Ook de Vuilebrassluis wordt gesloopt. In het gemaal stond de 
archiefkist die zich nu in het Museum Gouda bevindt.
9.  Krugerlaan 17 t/m 23. 
10.  De loodsen zijn vrijwel identiek en meten 12m bij 5,70m.
11.  Thans gsg Leo Vroman aan de Burgemeester Martenssingel.

Luchtfoto uit 1923 van de Krugerlaan met daarop de Rijks Hogere Burger 
School. Linksboven het gemaal en het atelier (Gouda vanuit de lucht 
HvD-HS)
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pandje vereiste waarschijnlijk meer bouwkundige ken-
nis dan hij had. Wie de architect is, is helaas niet dui-
delijk. Het handschrift vertoont geen overeenkomst met 
dat van Jac. P. Dessing; het ligt ook niet voor de hand 
dat deze katholieke architect een opdracht van de her-
vormde Jongeneel zou hebben gekregen: de verzuiling 
was toen nog heel sterk.

Intussen is er ook in de omgeving veel veranderd. 
Langs de Karnemelksloot, de Steijnkade, de Voorwillen-
seweg en de Zwarteweg zijn kleine huisjes gebouwd. De 
Martenssingel is aangelegd en krijgt in 1918 haar naam. 
Hetzelfde geldt voor de Dutoitstraat. De Martenssingel is 
op twee scholen en enkele huizen na vrijwel onbebouwd. 
Aan de Dutoitstraat staat nog geen enkel huis, maar lag 
wel een boomgaard. De Krugerlaan is al wel voor een 
flink deel bebouwd. Van de Joubertstraat ontbreekt nog 
ieder spoor. Een luchtfoto uit 1923 laat de situatie per-
fect zien.

In 1928 dient P. Kersseboom, een houtdraaier, woon-
achtig aan de Dutoitstraat, een aanvraag in voor de bouw 
van een houtloods achter de twee die de korte poot van 

door slootjes. Een zo’n slootje loopt achter de huizen 
van de Krugerlaan langs. Op dezelfde plek bevindt zich 
nu de achterpoort tussen van de huizen aan de Kruger-
laan en de Joubertstraat. Op het perceel ten oosten van 
dit slootje dient houthandelaar C. Jongeneel in 1909 een 
aanvraag in voor een grote houtloods. Jongeneel huurt 
het waarschijnlijk van Adriaan de Graaff die verderop een 
boerderij heeft. In januari 1910 volgt een aanvraag voor 
een tweede loods.10 De loodsen zijn identiek en door C. 
Jongeneel zelf ontworpen. 

In oktober van datzelfde jaar wordt door Jongeneel 
een aanvraag ingediend voor de bouw van een derde 
loods en een kantoortje. Dit kantoortje blijkt het zoge-
naamde ‘atelier van Dessing’ te zijn. Het heeft in 1910 
echter nog maar één bouwlaag. Het blijkt dus dat dit 
kleine kantoortje in eerste instantie bij de houthandel 
hoorde. Het staat op de uiterste hoek van het erf. De 
ingang bevindt zich aan de achterzijde en is dus gericht 
op de drie houten loodsen. We komen later in meer de-
tail op het ‘atelier’ terug, maar we kunnen al wel vast 
verklappen dat ook dit kantoortje door Jongeneel zelf 
ontworpen is. Veel houthandelaren waren tevens tim-
merman-aannemers en draaiden hun hand niet om voor 
dit soort klein ontwerpwerk.

In december 1911 volgt een aanvraag voor een vierde 
loods. Deze komt pal achter de eerste. Ten slotte volgt 
in november 1912 de aanvraag voor een laatste, veel gro-
tere. Deze verrijst achter de derde loods. Op de inge-
diende en goedgekeurde tekening ontbreken maten en 
diverse onderdelen zijn op een verschillende schaal ge-
tekend. Nameting leert dat de loods ongeveer 8 bij 19 
meter mat. De loodsen vormen met elkaar een L-vormi-
ge plattegrond met op de hoek van de L het kantoortje. 
In hetzelfde jaar wordt de stoommachine van het gemaal 
naast het kantoortje vervangen door een elektromotor. 
Vermoedelijk verdwijnt dan de hoge schoorsteen.

In 1916 – het jaar waarin de Rijks Hoogere Burger-
school wordt gebouwd – vindt een opmerkelijke uitbrei-
ding plaats.11 Op het kantoortje komt een verdieping. 
Ook van deze verbouwing zijn de tekeningen bewaard 
gebleven. Ze zijn duidelijk van een andere hand en ge-
maakt in opdracht van C. Jongeneel. Verhoging van het 

Foto op glasnegatief. Het ‘ateliertje’ gezien vanaf het zuiden, ca. 1948.  
(Collectie Van Blokland)
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bij. Nu komen ook Rokus en Corry van Blokland-Mobach 
in beeld. Zij kennen elkaar op dat moment nog niet. Zo 
weet Corry te vertellen dat de Duitse tanks aan het eind 
van de Joubertstraat wegzakken in de zachte grond, wat 
nog tot leedvermaak bij de buurtbewoners leidt. Maar 
met de bominslag op de Krugerlaan op 13 juni 1941 komt 
de oorlog ineens akelig dichtbij. Er vallen slachtoffers en 
de schade is enorm. In 1941 komt er tekort aan brand-
stof, in 1942 gaat voedsel op de bon en beginnen de 
razzia’s. De rhbs wordt door de Duitsers gevorderd als 
kazerne en het meubilair wordt opgeslagen in de hout-
loodsen van Kersseboom.18 Buurtbewoners zijn daar ’s 
avonds te vinden en verwerken de houtvoorraad en hei-
palen illegaal tot brandhout. Ook het schoolmeubilair, 
deels van hardhout vervaardigd, moet eraan geloven. 
Dat is overigens geen ongevaarlijke onderneming, want 
van wie betrapt wordt, wordt als represaille de woning 
in brand gestoken. Bovendien woont in de Pieter Maritz-
straat de gevreesde nsb-er Oudenaarden in het huis van 
de ondergedoken joodse familie Rood.

de L vormen.12 Het betreft een kleine loods van 4,45 bij 
8 meter. Kennelijk is de houthandel in andere handen 
overgegaan.13 Een ongedocumenteerde uitbreiding be-
treft de bouw van een houten kantoortje of keet tegen-
over het ‘atelier’. Het staat pal vóór de tweede loods aan 
de rand van het open erf. Het gaat verderop in het ver-
haal een belangrijke rol spelen.

Een ander ongedocumenteerd bouwwerk betreft 
Krugerlaan nr. 7. Het is een houten winkeltje zonder 
 verdieping, dat tussen de drie panden van Nederhorst en 
de andere panden aan de Krugerlaan staat.14 Het kruide-
nierswinkeltje, in de volksmond ‘kiosk’ genoemd, staat 
precies in de huidige Piet Retiefstraat. Het is van Steef 
Hoogendoorn en wordt in de pauzes druk bezocht door 
leerlingen van de rhbs.

Langzaam maar zeker verandert dit gebied, ooit een 
uithoek van Gouda, in een woonomgeving. Er worden 
huizen gebouwd, wegen verhard, bruggen verbreed en 
voorzieningen als riolering aangelegd. De gemeente 
heeft plannen in de maak voor de aanleg van de Jou-
bertstraat die tot aan de Zwarteweg moet gaan lopen 
en voor verlenging van de Dutoitstraat tot aan diezelfde 
Joubertstraat. In 1930 krijgt de Joubertstraat haar naam15 
en de eerste huizen aan de westzijde. Nog tientallen ja-
ren zullen de bewoners ervan uitkijken over de weilan-
den. De straat loopt voorlopig niet veel verder dan de 
Piet  Retiefstraat, die in hetzelfde jaar is aangelegd en 
bebouwd aan de zuidzijde.16 De straat draagt trouwens 
tot 1957 de naam Pieter Maritzstraat.17 Die merkwaar-
dige naam komt meer voor in Nederland en is een ver-
noeming naar de hoofdstad van Natal, Pieter Maritzburg. 

In 1934 dient Jac. P. Dessing een bouwplan in voor wo-
ningen voor het deel van de Krugerlaan tussen de Dutoit-
straat en de Karnemelksloot. In het jaar erop worden die 
gerealiseerd en dan krijgt de waterpartij aan de overkant 
van de weg ook een betonnen schoeiing. Daarbij wordt 
meteen de spuikom van het gemaal verkleind, waardoor 
de smalle weg van vijf meter zo’n dertien meter breed 
wordt. In 1937 wordt de slechts vier meter brede Voor-
willensebrug hieraan aangepast. Ook deze krijgt een 
breedte van dertien meter.

De oorlog gaat niet ongemerkt aan dit gebied voor-

12.  Kavel K1739 blijkt te zijn gesplitst in K1975 (met de loodsen) en 
K1976 (weiland). Wanneer dat precies gebeurd is, is niet achterhaald, 
maar beide kavels blijven bezit van leden van de familie De Graaff.
13.  Mogelijk in 1924: het archief van Jongeneel loopt tot 1924.
14.  Respectievelijk nummer 1 t/m 5 en nummer 9 en hoger.
15.  Aanvankelijk overwoog men de naam Reeuwijksche Straat, 
maar men is doorgegaan met het geven van namen die passen bij 
de andere straatnamen in de buurt die allemaal vernoemd zijn naar 
personen uit de Transvaal. 
16.  Het houten winkeltje op nr. 7 is op onbekende datum gesloopt.
17.  Oorspronkelijk was men van plan de naam Joubertstraat aan dit 
straatje te geven.
18.  Waarschijnlijk was Kersseboom niet de enige huurder.
19.  In eerste instantie waren de razzia’s alleen ’s avonds en ’s mor-
gens vroeg en werd je van je bed gelicht.
20.  Het is niet bekend vanaf wanneer Dessing deze kantoorruimte 
huurt.
21.  Behalve Rokus en zijn broer Cor zijn dat nog zo’n drie à vier 
jongens.
22.  Vanaf dat moment liepen mannen van 18 jaar en ouder om ook 
overdag de kans opgepakt te worden.
23.  Het lijkt erop dat het bedrijf daar tot 14 januari 2014 heeft be-
staan. Op die datum wordt in ieder geval een houthandel van die 
naam uit het bedrijvenregister uitgeschreven. 
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Voor ze weer weggaan watert een van hen nog even te-
gen de houten keet, pal naast het kijkgat.

Na de oorlog volgt Rokus de vierjarige opleiding gra-
fisch ontwerpen aan de Koninklijke Academie van Beel-
dende Kunsten in Den Haag. Daarna volgt hij de splin-
ternieuwe opleiding industrieel ontwerpen aan dezelfde 
academie. Hij is in 1953 de allereerste student in Neder-
land die dit diploma behaalt. De behoefte aan een der-
gelijke opleiding ontstond door de industriële revolutie 
toen er overgeschakeld werd van ambachtelijke  produc-
tie (elk product is uniek) naar serieproductie (elk stuk is 
identiek). In 1947 zoekt Rokus een werkruimte. Hij her-
innert zich zijn oude onderduikadres en blijkt terecht 
te kunnen in het stenen kantoortje waar de bewakings-
dienst zit. Dessing heeft het pand dan al verlaten. 

De houthandel lijkt dan ook weer overeind te krabbe-
len. Die blijkt evenwel op een onbekend tijdstip voor of 
direct na de oorlog te zijn overgegaan in handen van C. 
van Duijn en zn., gevestigd te Woerden.23 In april 1946 
vraagt deze firma toestemming een loods te herbouwen: 
“Zooals u bekend is hebben wij vroeger op bovenge-
noemd terrein een filiaal van onze houthandel gedreven. 
Door de brandstoffenschaarste gedurende de oorlogs-
tijd zijn de daarop staande loodsen door onbekenden 

Rokus van Blokland, geboren in 1926, heeft in 1944 een 
gevaarlijke leeftijd: hij kan zo worden opgepakt voor de 
Arbeitseinsatz. Hij woont op de Krugerlaan en kent het 
gemaal als onderduikplek: vanaf oktober dat jaar brengt 
hij daar dan ook vaak de nacht door.19 Het grote voordeel 
van het gemaal is dat er altijd stroom is: met een straal-
kacheltje houden de onderduikers zich warm. Bovendien 
zit naast het gemaal in het kantoor van de houthandel 
niet alleen het kantoor van Jac. P. Dessing, maar ook de 
particuliere bewakingsdienst De Ster die bouwlocaties 
en dergelijke bewaakt.20 De bewakers zijn op de hoogte 
van naderende razzia’s en waarschuwen de onderduikers 
bijtijds dat ze zich gedeisd moeten houden. 21 In januari 
1945 verruilen de onderduikers het gemaal voor de eer-
der genoemde houten keet: de beheerder van het ge-
maal durft het niet langer aan de jongens daar te laten 
slapen.22  De stroom voor de keet wordt illegaal afgetapt 
van een van de loodsen. Uit een andere loods, in gebruik 
als houtopslag bij meubelfabriek Borsje, halen de jon-
gens grote meubelplaten waarmee ze vijf bedden tim-
meren. De ramen worden dichtgeschilderd. Door een gat 
in de houten wand kunnen ze zo op straat kijken en zien 
of er Duitsers naderen. Eén keer is het heel spannend. 
De Duitsers komen het terrein op, maar vinden niemand. 

Bouwplan uit 1916 voor de verhoging van het ‘aterliertje’ (samh) Het ‘ateliertje’ gezien vanaf de Krugerlaan (Collectie Van Blokland)
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geheel gesloopt, zoodat wij momenteel geheel zonder 
opslag zitten”. Dat lijkt wat overdreven, want de loodsen 
staan er nog, al zijn ze flink aangetast. Het is overigens 
niet duidelijk of de aanvraag wordt gehonoreerd. Veel 
activiteit kan Rokus zich niet herinneren in de loodsen. 
Volgens hem stonden ze deels leeg en werden ze deels 
als opslag gebruikt. Een echte houthandel of aannemer 
herinnert hij zich niet. 

Rokus huurt het pandje in zijn geheel voor het bedrag 
van fl. 3,– per week. Hij spreekt steevast van het ‘ate-
lier van Dessing’ omdat hij in zijn onderduiktijd wel eens 
uit nieuwsgierigheid in het pandje is gaan kijken. Het is 
dan al bij Jac. P. Dessing in gebruik en op de verdieping 
is het archief van vader en zoon aanwezig. In grote la-
dekasten ziet hij bouwtekeningen van onder andere de 
Gouwekerk. Een kleinzoon van Jac. P. Dessing heeft dit 
archief na diens dood in 1966 in beheer genomen, geor-
dend en aan het Streekarchief geschonken, behoudens 
enkele pronkstukken die nog in het bezit van de familie 
zijn. 24 Rokus wordt de hoofdhuurder en vestigt zich op 
de begane grond. De verdieping verhuurt hij onder aan 
de bewakingsdienst De Ster van G. Zamory, die nog altijd 
in het pandje zit. Later verwisselen beide kleine zelfstan-
digen van verdieping. 25 

In 1951 meldt zich bij Rokus een studente van dezelfde 
opleiding als hij gevolgd heeft. Het is Corry Mobach, ook 
een Goudse en woonachtig aan de Joubertstraat. Sa-
men ontwerpen ze, naast reclamewerk, tot 1984 vooral 
speelgoed voor Sio (Speelgoed Industrie Overijssel), ge-
vestigd te Vroomshoop.26

Het atelier heeft hen altijd zeer bekoord. Het vloerop-
pervlak is dan wel beperkt (5m x 3m), maar er was dui-
delijk aandacht aan besteed. Het metselwerk van rode 
baksteen is afgewisseld met banden van gele baksteen 
en dezelfde afwisseling is terug te vinden in de raam-
omlijstingen. De klossen waarop de dakgoten rustten, 
zijn voorzien van eenvoudig houtsnijwerk in de vorm van 
gestileerde koppen. Het heeft ramen naar drie kanten en 
is daardoor erg licht. De begane grond heeft een lam-
brisering en de verdieping is betengeld. De trappaal is 
voorzien van eenvoudig houtsnijwerk. Het maakt alle-
maal een erg verzorgde indruk. 

Er is wel een kachel, maar geen sanitair of stromend 
water. Het is zeker in de begintijd echt kamperen en Ro-
kus neemt dagelijks een blik water mee van huis. Met 
veel inventiviteit past hij het pandje in de loop der ja-
ren aan zijn wensen aan. Elke ruimte krijgt een dubbele 
of driedubbele functie. Zo bouwt hij een keukentje an-
nex donkere kamer en een fotostudio. Ook legt hij een 
waterleiding aan. Later, als zijn ouders verhuizen, komt 

Circa 1947: Rokus poseert voor het ‘ateliertje’ (Collectie Van Blokland)

24.  Ruud Dessing, architect te Groningen.
25.  Waarschijnlijk is dit Gerhard Zamory (? 25-7-1894 – Gouda 15-
11-1963), gehuwd met Else Blankenstein (Labiau 24-9-1895 – Gouda 
4-4-1949). Beiden liggen begraven op de Oude Begraafplaats aan de 
Vorstmanstraat. 
26.  De firmanaam Sio is op het speelgoed zelf met kleine letters 
geschreven. De firma bestaat uit een grote fabriek voor houten 
speelgoed in Vroomshoop en twee verkoopkantoren in Amsterdam 
en Brussel. Het bedrijf sluit in 1984 de poorten.
27.  Het pandje heeft geen eigen kadastrale aanduiding en ook geen 
officieel adres. Meestal wordt Krugerlaan 1a gebruikt. Het is daar-
door nauwelijks te traceren in de archieven.
28.  Het is niet duidelijk waarom dit gebeurt.
29.  Het echtpaar krijgt nog twee zoons: Ron en Erik.
30.  A. IJsselstein, eigenaar van een bouw- en aannemingsbedrijf, 
ruilt deze kwestie uit tegen een andere.
31.  Woonachtig op Krugerlaan nr. 5.
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er ook een bed, zodat hij er permanent kan verblijven. 
Een jaar later maakt hij kennis met Corry. Ze hebben veel 
foto’s van het interieur gemaakt en ook tekeningen. Het 
enige incident dat zich heeft voorgedaan in de tijd dat ze 
er woonden, was in de beruchte februarinacht van 1953: 
toen is er een compleet raam uit het pandje gewaaid.

Het ‘atelier’ wordt te klein. In 1954 kopen Rokus en 
Corry een pandje aan de Doelenstraat. Ze zijn een jaar 
bezig met opknappen en in 1956 trekken ze erin. Rokus 
maakt op enig moment nog een afscheidsfoto van het 
geliefde pandje. Wat er daarna precies mee gebeurt, is 
moeilijk na te gaan.27 Onder andere zou het, samen met 
de loodsen onderdak geboden hebben aan een jeugd-
vereniging of scouting. Een van de loodsen is in gebruik 
bij botenbouwer A. Hoekwater. Hij onderhoudt onder 
andere de zeilboten van de Goudse Roei- en Zeilvereni-
ging. In 1955 verzoekt hij de gemeente zijn loods te mo-
gen uitbreiden. Dat wordt afgewezen omdat zijn loods 
in deplorabele toestand verkeert en omdat de gemeente 
het hele terrein wil bebouwen. 

De bouw van Oosterwei is dan al van start gegaan en 
de behoefte om nu eindelijk de Joubertstraat met de 
Zwarteweg te verbinden wordt erg groot. In 1957 ziet 
de gemeente kans het terrein met de bouwvallige hout-
loodsen te kopen van de gezusters De Graaff. De naam 
Pieter Maritzstraat wordt dat jaar gewijzigd in Piet Re-
tiefstraat.28 

Echter, ook A. Ooms, eigenaar van de Renaultgarage 
aan de Prins Hendrikstraat was met de dames in onder-
handeling. Pas in 1959 ziet hij kans om het terrein van de 
gemeente over te nemen, maar dan is hij er nog niet. In 
1961 laat hij het ‘atelier’ slopen. Kort daarvoor werpen 
Rokus en Corry, inmiddels in gezelschap van hun vijf-
jarige zoon Peter29, een laatste blik in het leegstaande 
pand en nemen afscheidsfoto’s. De vensters zijn er dan 
al uit. Een jaar later valt ook het voormalige stoomge-
maal onder de slopershamer nadat een nieuw, kleiner en 
sterker gemaal in gebruik is genomen. Het sluisje wordt 
vervangen door een duiker. De Voorwillensebrug wordt 
opnieuw verlaagd. 

Intussen worden de plannen van Ooms gefrustreerd 
door de complexe kadastrale situatie. Zo blijkt A. IJs-

selstein nog eigenaar te zijn van een zeer smal strookje 
grond van 40m bij 10cm langs de Piet Retiefstraat. De 
gemeente en Ooms kunnen geen kant op en de zaak 
wordt weer vertraagd. In 1963 komt er een oplossing en 
verwerft de gemeente de strook voor het symbolische 
bedrag van één gulden.30 Pas in 1964 komen de verbin-
ding tussen de Zwarteweg en de Joubertstraat en de ga-
rage met stapelwoningen tot stand. Maar voor Ooms is 
de kadastrale klucht nog niet ten einde. Die denkt dat de 
auto’s aan drie kanten de garage kunnen verlaten: via de 
Joubertstraat, de Piet Retiefstraat en de Krugerlaan. Ook 
daar heeft hij een garagedeur laten aanbrengen, want hij 
meent gebruik te kunnen maken van het pad dat voor de 
nummers 1 t/m 5 van de Krugerlaan langs loopt. Hij heeft 
alweer buiten de kadastrale werkelijkheid en de oplet-
tendheid van een van de bewoners gerekend. Architect 
Tennekes bindt met succes de strijd aan en wint. Een 
vervelende misrekening voor Ooms die de reparatieaf-
deling van zijn garage nu opnieuw moet inrichten. 31 

Tot slot

Grote veranderingen zijn er sedertdien niet meer ge-
weest in het gebied. Allerlei kleine details, zoals de grote 
problemen die zich – alweer door de verkaveling – voor-
deden bij het leggen van kabels en het vergroten van een 
transformatorhuisje, heb ik achterwege moeten laten. 
Dat geldt ook voor de perikelen rond de aanleg van de 
Joubertstraat en de Piet Retiefstraat. Ik hoop dat in de 
toekomst in afzonderlijke artikelen te doen. 

De hoop en verwachting een klein en onbekend werk 
van Jac. P. Dessing te ontdekken zijn door het onderzoek 
gelogenstraft, maar datzelfde onderzoek heeft wel een 
paar andere verrassingen opgeleverd. Mijn dank aan Ro-
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Hoge Gouwe 31 –veel Gouwenaren kennen 
het als de Mariakleuterschool- moest bij het 
bouwjaar en de architect lang een vraagte-
ken worden gezet. Op de gevel staat tegen-
woordig ‘Anno 1884’, maar het B&W-besluit 
tot aanwijzing als gemeentelijk monument1 

heeft het over 1889. In het bevolkingsregis-
ter van staat dat er nog tot 1893 een familie 
Kauling op dit adres woonde. Wat betreft de 
architect durfde tot voor kort niemand ver-
der te gaan dan ‘mogelijk van C.P.W. Des-
sing’.

Op 12 februari jl. kreeg de schrijver van dit artikel via 
de Koninklijke Bibliotheek duidelijkheid. In het dagblad 
De Tijd van 16 januari 1894 vond hij een verslag van de 
plechtige opening van het nieuwe R.K. Weeshuis, waar 
ook de architect, de heer C.P.W. Dessing, het woord 
voerde. 

Half januari zag het daar nog niet naar uit. Het Streek-
archief Midden-Holland (samh) kwam met de medede-
ling dat er bouwtekeningen uit 1884 waren van het pand 
Hoge Gouwe 31, waar de naam van Dessing op stond. 
Het zou om een jongensschool gaan. Het probleem was 
alleen dat de tekeningen in zodanig slechte staat ver-
keerden, dat ze niet aan bezoekers getoond konden 
worden. Naar een oplossing werd gezocht. Dat was het 

Speurtocht naar het ‘verkeerde pand’  
van Dessing

Gert Jan Jansen

Foto van de RK Jongensschool aan de Lage Gouwe (samh)

begin van een speurtocht naar een pand van Dessing dat 
uiteindelijk niet aan de Hoge Gouwe maar aan de Lage 
Gouwe bleek te hebben gestaan. Dit is een verslag van 
een speurtocht.

Notulen bestuur RK Inrichting van Liefdadigheid

Het bericht van samh is aanleiding om de notulen van 
het bestuur van de RK Inrichting van Liefdadigheid uit die 
periode te gaan bestuderen. Als het om de bouw van een 
school ging, moet dat de opdrachtgever zijn geweest, zo 
geeft Van Boxmeer aan.2 Enige twijfel is er ook, want in 
diens herinneringsboek wordt wel over een RK Jongens-
school gesproken, maar die werd in 1872 gevestigd en 
zou aan de Lage Gouwe gestaan hebben. 
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Bouwtekening van de RK Jongensschool (samh)

zen. In De Tijd en in de Maasbode van 5 augustus 1885 
staat een verslag van de plechtige inzegening van het 
nieuwe gebouw. Alleen is er nog discussie of de entree 
van de school voorzien moet worden van een hekwerk. 
Architect Dessing heeft ook daarvoor toevallig het ont-
werp klaar liggen. Maar nee, fl. 250 voor een hek, dat 
vindt het schoolbestuur te veel.

Bouwtekeningen van Dessing uit 1884

In deze fase van het onderzoek krijg ik het bericht bin-
nen dat samh een professioneel archieffotograaf een 
foto laat maken van de bouwtekeningen uit 1884. Graag 
natuurlijk. Twee dagen later zitten ze in de mailbox. Het 
zijn er twee. De eerste toont een langgerekt gebouw met 
een representatieve gevel. Het bestaat uit een begane 
grond met kap. De tweede laat een vierkant bouwblok 
zien met een uitstulping (zie illustratie). De handteke-
ning van architect C.P.W. Dessing is onmiskenbaar. Dat 
het om een Rooms-Katholieke Jongensschool gaat, is 
was ook helder; op de ene tekening is er aan toegevoegd 

Het notulenboek van de RK Inrichting van Liefdadig-
heid geeft een boeiend inzicht in de vraagstukken waar-
voor een schoolbestuur zich eind 19e eeuw gesteld zag; 
een bestuur dat bestaat uit een aantal mannen van goe-
de naam onder voorzitterschap van de hoogste rooms-
katholieke leider in Gouda, de deken. Duidelijk wordt 
dat het bestuur in 1884 een jongensschool in twee de-
len wil realiseren; een voorschool aan de Gouwe en een 
achterschool, ook wel aangeduid als ‘armenschool’. Op 
het betreffende perceel stond kennelijk al een schoolge-
bouw dat te klein was en in slechte staat verkeerde. Ook 
had bovenmeester Kropman er zijn woning. Een aantal 
keren komt in het bestuur de mogelijkheid aan de orde 
om een pand van de buren te kopen of elders nieuw te 
bouwen, totdat de president, deken P.C.Th. Malingré, 
een eind maakt aan de discussie. In de vergadering 
van 25 juni 1884 wordt de knoop doorgehakt. Besloten 
wordt de bestaande school te verbouwen en daarvoor de 
woning van de bovenmeester op te offeren. Ook komt 
er nieuwbouw op de plaats achter de bestaande school. 
De deken vraagt om architect Dessing te halen en de 
bouwschets mee te nemen die kennelijk al was gemaakt. 
Staande de vergadering krijgt Dessing opdracht de teke-
ning uit te werken en bestek en begroting op te stellen. 
Gelijk gaat een brief uit naar de bisschop van Haarlem, 
die toestemming moet geven voor de bouw en voor het 
sluiten van een geldlening. Het gaat snel. Het fiat van 
bisschop Bottemanne staat al op 9 juli op schrift en op 
16 juli wordt de opdracht gegund aan de laagste inschrij-
vers. C.J. Koot gaat voor fl. 5800 de voorschool realise-
ren en N. Konings voor fl. 5600 de nieuwe achterschool 
bouwen. Schoolhoofd Kropman wordt gemachtigd een 
nieuwe huurwoning te zoeken. Op 1 november zou alles 
klaar moeten zijn. Dat wordt niet gehaald, onder andere 
omdat de heer Kropman geen kans ziet zo snel te verhui-

1. Besluit burgemeester en wethouder nr. 97.2431 van 11 februari 
1997 betreffende monumentnummer 483.
2. W.E.C. van Boxmeer: 150 jaar Rooms-Katholiek Onderwijs in Gouda; 
herinneringen gebundeld ter gelegenheid van de viering van 150 
jaar rooms-katholiek onderwijs op 31 oktober 2004, uitgave rksg 
2004, isbn 90-9018356-6.
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‘Armenschool’. Verder zijn beide tekeningen met pot-
lood voorzien van een datum van ontvangst: ‘ontv. 9 juli 
1884, nr. 267’. Bij die ontvangst (door de gemeente?) 
zijn waarschijnlijk de volgnummers 22 en 23 aangebracht 
en de aanduiding 225. De tekeningen horen dus bij el-
kaar. Bij nadere beschouwing blijken ze ook op elkaar 
aan te sluiten. De ‘uitstulping’ van de armenschool past 
op de achterkant van het lange smalle gebouw. Ook valt 
op dat – in rood ingetekend – diverse bouwdelen zijn 
aangeduid als ‘bestaand’. Het gaat dus niet om volledige 
nieuwbouw, maar om de verbouwing van een bestaand 
pand, waar een ‘vierkante doos’ met twee zadeldaken 
tegenaan gezet zal worden. Die ‘doos’ bevat 2 x 4 klas-
lokalen met in het midden een schoorsteen die duidelijk 
uitsteekt boven de twee genoemde zadeldaken.

Meer twijfel: gaat het wel om een school aan
de Hoge Gouwe?

Nadere beschouwing doet echter de twijfel bij mij toene-
men. Gaat het hier wel om een pand op het adres Hoge 
Gouwe 31? Het hele bouwblok is met geen mogelijkheid 
te situeren op dat perceel, kadastraal toen bekend als 
D466. De tekening van de gevel zou bij een leek nog de 
gedachte kunnen oproepen dat een voorstudie was van 
de bestaande gevel op HG31, maar de geraadpleegde 
 architectuurhistorica Bianca van den Berg is stellig: ‘Die 
hebben niets met elkaar te maken.’

Zekerheid komt na de volgende stap, die – het zij 
toegegeven – beter eerder gezet had kunnen worden. 
Op welk adres woonde bovenmeester Kropman? De 
Adresboeken van Gouda kunnen in de studiezaal van 
samh vrij geraadpleegd worden. In de periode vòòr 
1894 blijkt Kropman op Gouwe C24 gewoond te hebben, 
het adres dat het boek voor 1895-1896 koppelt aan de 
‘School voor Jongens (RK)’. Maar welk adres is dat te-
genwoordig? De wijk- en straataanduidingen zijn nogal 
eens veranderd. Gelukkig is er een concordantieregister 
uit 1909, waar de belangrijkste omzettingen in terug te 
vinden zijn. Het maakt duidelijk dat de school, waarvan 
de bouwtekeningen beschikbaar zijn gesteld, gesitueerd 
moet worden aan de Lage Gouwe tussen de ‘uitmon-
ding’ van de Vissteeg en van Achter de Vismarkt; in elk 
geval niet aan de Hoge Gouwe! Om de exacte locatie van 
de vroegere RK Jongensschool van architect Dessing te 
bepalen moet meer gebeuren, want in de loop der jaren 
zijn er huisnummers vervallen, maar ook zijn er aandui-
dingen aan toegevoegd. Van minder geografisch belang 
is de constatering dat de RK Jongensschool al in 1906 
verhuisde naar de nieuw gebouwde Aloysiusschool aan 
de Spieringstraat. Vanaf dat moment was er volgens het 
Adresboek een RK bewaarschool in het pand gevestigd.

De locatie achterhaald

Voor de definitieve situering van Dessings’ school aan 
de Lage Gouwe worden verschillende kadasterkaarten 
bekeken en een tekening van de bebouwing van de bin-
nenstad uit 1981. Ook het instrument van de visuele 
visitatie wordt ingezet: gaan kijken. Steeds duidelijker 
wordt dat het huidige pand op Lage Gouwe 64/64a het 
meest in aanmerking komt als locatie. Beneden is daar 
outlet De Gouden Greep gevestigd. Het heeft een iets 
bredere gevel dan de buurpanden en het kent bovendien 
een soort portaal. 

‘Erop af!’ is het parool voor Bianca van den Berg en 
de schrijver van dit verslag. Het duo is van harte welkom 
bij Frans en Ank Spruyt- van Vliet (lid van die Goude) die 
Achter de Vismarkt wonen. Hun tuin annex binnenplaats 
aan de Vissteeg blijkt de voormalige speelplaats te zijn 

Concordantieregister uit 1909 (samh)
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hartelijkst worden ontvangen. Bij de rondleiding door 
het achterhuis blijkt At een privé museum te hebben, 
ingericht rond de thema’s Griekenland, Oranjehuis en 
Gouda. Daar zijn houten ornamenten zichtbaar, waar-
mee het de oude bovenlicht kap wordt gesteund. Het 
huidige pand werd in 1936 ontworpen door architect 
Stuurman uit Waddinxveen. ’Verbouwing tot garage met 
bovenwoning van de RK Bewaarschool te Gouda’ staat 
op de tekening. At weet dat bmw-garage Van Breukelen 
erin gezeten heeft en sokkenhandel Joop van Beek. Hij 
geeft nog een foto mee van het pand waarop een Esso 
benzinepomp te zien is.

Een foto van Dessing’s school? 

Dat roept weer een volgende vraag op. Zou er geen foto 
zijn van dat schoolgebouw, zoals het door Dessing is 
ontworpen? Vervolgens blijkt die er altijd al geweest te 

van de achterschool. Duidelijk herkenbaar de plaats waar 
een grote kastanjeboom heeft gestaan. Nog groter de 
verrassing dat een klein stuk gang van de armenschool 
tot hun eigendom behoort. Hier zijn de originele deuren 
uit 1894 nog aanwezig, helaas voor altijd gesloten. Bo-
venop een aanbouw loop je langs de buitenmuur van de 
achterschool! 

Ook bij de Outletstore van Theo en Cisca is het duo 
welkom. Wat een diep doorlopend pand is dat, tot aan 
Achter de Vismarkt, maar ook met een uitbouw richting 
Vissteeg. Het achterste deel is afgeschermd met witte 
gasblokken. Mogen we daar ook kijken? ‘Geen pro-
bleem’ zegt Theo. Helaas levert dat bezoek geen histo-
rische bouwelementen op. Alles is met plaatwerk schots 
en scheef dichtgetimmerd. Het ligt bezaaid met spullen.

Toen naar het bovenhuis, naar de woning van eigenaar 
Attanasios (‘zeg maar At’) Bachtsevanidis en zijn vrouw 
Dina Mouzouki, waar de onverwachte bezoekers aller-

Lage Gouwe, geheel rechts is het inspringende pand van de RK Jongensschool zichtbaar (samh)
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zijn, alleen is hij niet als zodanig herkend. Bij samh be-
rust een foto met stamnummer 55302, omschreven als 
‘Hoge Gouwe, uiterst rechts de R.K. Bewaarschool ca. 
1910.’ Als het mapje in de studiezaal van samh wordt 
opengemaakt, volgt een gelukzalig moment. Het bewijs 
dat de bouwtekening van Dessing uit 1884 gerealiseerd 
is, ligt op tafel! Alleen betreft het niet de Hoge Gouwe, 
waar de bewaarschool pas in 1932 kwam, maar de Lage 

Gouwe. Dit is Gouwe C24, alias Lage Gouwe 64. Dat een-
maal wetend, blijken andere bewijzen al lang voorhan-
den te zijn. Kijk eens op blz. 57 van ‘Ach Lieve Tijd’3 of 
op pagina 35 van ‘Gouda rond de eeuwwisseling’4. Ook 
daar is het pand te zien, zij het wat verscholen achter 
het lover en in aandacht achtergesteld bij een schuit met 
Zeeuwse aardappelen die bij ‘Aardappelen Jans de Vijf-
kop’ moet zijn. 5 Of bestudeer nog een keer een lucht-
foto van de binnenstad uit 19236 en opeens herken je de 
schoorsteen die Dessing tekende voor de achterschool.

Zo levert het verleden verrassingen op; soms door iets 
simpels, bijvoorbeeld omdat we ons niet realiseren dat 
principes van straatnaamgeving en huisnummering vroe-
ger anders waren. Daardoor staat er nu ‘Anno 1884’ op 
de gevel van Hoge Gouwe 31. Helaas onjuist. De speur-
tocht heeft duidelijkheid gebracht over ‘het verkeerde 
pand’. 

Met dank aan de medewerkers samh, Bianca van den 
Berg, Henkjan Sprokholt, Frans en Ank Spruyt- van Vliet 
en aan Attanasios Bachtsevanidis.

Gevelwand 1955 met Esso pomp (collectie Bachtsevanidis)

Luchtfoto waarop de achterschool te zien is met oude schoorsteen tussen 
de twee zadeldaken (Gouda vanuit de lucht, HvD-HS)

3. Ach lieve tijd: zeven eeuwen Gouda en de Gouwenaars; red.: N.D.B. 
Habermehl ; Zwolle: Waanders uitgegeven i.s.m. boekhandel Kars-
sen 12 delen gebonden in 1 linnen band, 32,5 x 25 cm, 194 pp. 1986-
1987.
4. Gouda rond de eeuwwisseling, fotoboek ingeleid door mr. J.E.J. Ge-
selschap, Uitgeverij Elmar n.v. Delft, z.d.
5. Brief d.d. 28-02-1987 van de heer J. Bruynel aan het bestuur van 
de Historische Vereniging die Goude
6. Oud Gouda vanuit de lucht, foto’s klm Aerocarto, toelichting H. 
Sprokholt en H. van Dolder-de Wit, uitgave Slingenberg-Hooge-
veen, 1996. isbn 90-72275-37-3.
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Nieuwe publicatie over Goudse  
kerkgeschiedenis   

Christiaan van der Spek

Op zaterdag 11 oktober 2014 vierde de Ver-
eniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 
(vnk) haar 25-jarig bestaan met een feestelij-
ke dag in de Oudkatholieke kerk van Gouda. 
Onderdeel van het programma was onder 
andere de presentatie van de bundel Terug 
naar Gouda. De titel van deze nieuwe publi-
catie verwijst naar het feit dat de vnk 25 jaar 
geleden in Gouda is opgericht. Nu na een 
kwarteeuw onderzoek en publicaties, keert 
de vereniging terug naar de plaats waar het 
allemaal is begonnen om de (voorlopige) 
rekening op te maken. In de inleiding van 
de bundel stellen de redacteurs dat het hun 
doel is te kijken naar ‘wat de Nederlandse 
kerkgeschiedschrijving in het algemeen en 
die van Gouda in het bijzonder wijzer is ge-
worden in alle studies die in de achter ons 
liggende kwarteeuw zijn verschenen’ (p.7). 
Een prijzenswaardige en ambitieuze doel-
stelling die, zeker wat de Goudse kerkge-
schiedenis betreft, ruimschoots is gehaald.

uitgelezen

Terug naar Gouda bevat vijftien artikelen met uiteenlo-
pende onderwerpen als de Islam in Gouda, vier eeuwen 
gemeentezang in de Sint-janskerk en de geschiedschrij-
ving van de bevindelijk gereformeerden. De bundel be-
gint met een aantal niet-Gouda gerelateerde artikelen, 
waarin de belangrijkste ontwikkelingen in de kerkge-
schiedenis van de afgelopen decennia aan bod komen. 
Verschillende auteurs staan stil bij zaken als het debat 
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tussen kerkgeschiedenis en religiegeschiedenis, de rol 
die genderstudies (kunnen) spelen binnen het kerkhis-
torische domein, de belangrijkste wapenfeiten van de 
vnk, en de opkomst en bloei van het Tijdschrift voor 
Nederlandse Kerkgeschiedenis. Voor gespecialiseerde 
kerkhistorici en leden van de vnk vormen deze artikelen 
een waardevolle aanvulling, de geïnteresseerde leek uit 
Gouda kan deze bijdragen echter zonder veel gewetens-
wroeging overslaan. 

Het meer op Gouda gerichte deel van de bundel be-
gint met twee artikelen over de middeleeuwen, toen 
de stad nog volledig katholiek was en vol kloosters en 
kapellen stond. Vakspecialisten Koen Goudriaan en Jan 
van Herwaarden schrijven over respectievelijk de rol van 
de drukpers in de verspreiding van (Goudse) catechese-
boekjes en van stadswege opgelegde bedevaarten. Beide 
stukken schetsen aan de hand van Goudse voorbeelden 
een groter beeld van de dagelijkse religieuze praktijk. 

Hierna keert de bundel zich tot de periode na de pro-
testantse machtsovername van 1572. In de afgelopen 
jaren is al veel geschreven en gesproken over de tole-
rante houding van het Goudse stadsbestuur rond 1600, 
maar voor wie dit niet allemaal meer scherp op het net-
vlies heeft, is de tekst van Gertjan Glismeijer een per-
fecte introductie op het onderwerp. De uitzonderings-
positie van Gouda en de strijd tussen remonstranten en 
contra-remonstranten wordt door Glismeijer op heldere 
wijze uit de doeken gedaan. Voor wie wat meer theo-
logische verdieping zoekt, zijn er twee artikelen over 
Dirck Volkertsz Coornhert. Mirjam van Veen schrijft over 
Coornherts verzet tegen het strenge calvinisme en zijn 
‘sympathie voor het religieuze compromis’ (p.144). Kees 
Plaizier diept vervolgens de overeenkomsten en verschil-
len uit tussen de katholieke Coornhert en de belangrijk-
ste voorman van de meer gematigde stroming binnen de 
gereformeerde kerk, de Goudse predikant Herman Her-
berts. 

Na dit protestants-theologische ‘geweld’ volgt een 
blok met drie artikelen die juist ingaan op de situatie 
van de Goudse katholieken na 1572, een tot op heden 
vrij onderbelicht onderwerp. Paul Abels laat zien dat het 
katholicisme na 1572 zeker niet uit de stad verdween. 
Integendeel, met een aandeel van ruim 25 procent van 
de totale bevolking wisten de katholieken zich in Gouda 
goed te handhaven. Dit was volgens Abels niet zozeer 
het gevolg van de Goudse tolerantie, maar vooral van 
de verschillende overlevingsstrategieën die de katho-
lieken in de loop der eeuwen ontwikkelden. Ze wisten 
zich steeds aan de omstandigheden aan te passen en 
ondanks het feit dat ze niet langer in het openbaar de 
mis mochten vieren, lukte het de Goudse katholieken 
toch hun interne cohesie en identiteit te behouden. In 
dit proces was een belangrijke rol weggelegd voor de 
zogenaamde klopjes, gelovige vrouwen die hun leven in 
dienst stelden van de (kerk)gemeenschap. Deze kloppen 
ondersteunden de pastoor met hun geld, maar ook door 
onderwijs te geven of zieken te verzorgen. Marieke Abels 
geeft in haar artikel een fraai inkijkje in het zeventiende-
eeuwse kloppenleven. Dat het niet helemaal peis en vree 
was onder de Goudse katholieken blijkt ten slotte uit 
de bijdrage van Marianne van der Veer over de interne 
strijd tussen seculiere en reguliere priesters. Een strijd 
die soms hoog opliep en uiteindelijk zou leiden tot een 
heuse kerkscheiding. 

De sober uitgegeven bundel Terug naar Gouda is zeker 
geen lichte kost, maar toch mag het boek niet ontbreken 
in de boekenkast van eenieder die geïnteresseerd is in 
de Goudse (kerk)geschiedenis. Vernieuwende inzichten 
en interessante weetjes wisselen elkaar in hoog tempo af 
en ook zonder de meer algemene bijdragen blijft er meer 
dan genoeg over om van te kunnen genieten. 

Paul H.A.M. Abels, Jan Jacobs en Mirjam van Veen 
(red.), Terug naar Gouda. Religieus leven in de maal-
stroom van de tijd (Zoetermeer 2014)
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‘Poul Scharleman, mijn vader, deed vooral in groente en 
fruit. Met een handkar trok hij de dorpen rond Gouda 
door. En elke vrijdag ging hij met vis door de Korte Ak-
keren. Daar woonden veel katholieken, die mochten op 
vrijdag geen vlees eten.

Maria Slaman was mijn moeder. Ze kwamen allebei 
uit echt Goudse families. Hoewel mijn voorouders van 
vaders kant oorspronkelijk uit Frankrijk kwamen. Zij wa-
ren Hugenoten, Charlemagne was hun familienaam. Die 
naam is hier tot Scharleman verbasterd.

Toen mijn ouders in 1922 trouwden kochten ze een 
huisje aan de IJssellaan, nummer 167. Het eerste huis 
vanaf de hoek met de Martenssingel, het staat er nog 
steeds. De beneden-etage werd winkelruimte, voor 
groente, fruit en vis. In dat huis ben ik geboren. Ze had-
den toen al een zoontje, die heette ook Poul natuurlijk. 
Later kwam nog een tweeling, Stien en Jaap.

Mijn opa had ook een winkel voor vis, groente en fruit. 
Aan de Lange Tiendeweg, in het pand waar nu een Grieks 
restaurant zit. Hij moest er in 1930 mee stoppen, en toen 
hebben mijn ouders die winkel overgenomen. We gingen 
achter die zaak wonen, zestien jaar lang.

Mijn ouders werkten eigenlijk altijd, ze maakten lange 
dagen. Hun kinderen hebben ze zoveel mogelijk uitbe-
steed. Ik ben opgevoed door mijn oma en door tante 
Anna, een zus van mijn moeder. Zij was getrouwd met 
kapper Snel, aan de Groeneweg, maar ze hadden zelf 
geen kinderen. En onze streng katholieke buurvrouw was 
zo’n beetje mijn kindermeisje.

Bep Scharleman vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan 
de ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een 
serie interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

Peter van Eijkelenburg

gouwe verhalen Bep Verstoep-Scharleman (1924)

‘Drie keer per week 
eet ik vis.  
Kan er niet buiten’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

Toen wij groter werden, moesten we naar allerlei 
clubs, zodat vader en moeder niet naar ons om hoefden 
te kijken. Ik heb alle verenigingen gehad. Knutselen, de 
gymclub, een zangkoor, terwijl ik helemaal niet kon zin-
gen. Nee, geen sportclub. Meisjesvoetbal bestond nog 
niet. Wel gingen we allemaal naar de zondagsschool. 
Terwijl we nauwelijks godsdienstig waren thuis. We wa-
ren remonstrants, maar zo licht, dat was eigenlijk niks. 

Ook op zondag konden onze ouders ons slecht ge-
bruiken. Want ook dan was de winkel open, van twee 
tot acht uur. Alle andere viswinkels in Gouda bleven op 
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zondag dicht, dus onze zaak trok dan wel klanten. De 
pastoors van de katholieke kerken in Gouda kwamen bij 
ons, die hielden wel van lekkere dingen. Als voetbalclub 
Gouda gewonnen had, kwamen de supporters na afloop 
langs Scharleman, om iets lekkers mee te nemen naar 
huis. Zo gauw mijn vader op de radio winst van Gouda 
hoorde, begon mijn moeder in de keuken boven de win-
kel met het maken van extra slaatjes. 

Hoogste woord

Mijn ouders deden alles om zoveel mogelijk te verdie-
nen. Daar hoorde die zondagopening bij. En alle verdien-

sten gingen weer de winkel in. Mijn vader was een pro-
gressieve, moderne man. Hij wilde steeds vernieuwingen 
doorvoeren. Een andere viswinkel liep hij nooit zomaar 
voorbij. Altijd even naar binnen, om te zien hoe de col-
lega’s hun spullen presenteerden, misschien viel er nog 
iets van te leren. Ook de vakbladen hield hij nauwgezet 
bij. Hij was vlot van betalen, dus bij de leveranciers was 
hij heel gezien. En in de winkeliersvereniging was hij ac-
tief. Nooit in het bestuur, altijd in de oppositie. Jouw 
vader had gisteren weer het hoogste woord op de verga-
dering, hoorde ik dan wel eens van kinderen van andere 
winkeliers.

Hij was ook examinator bij de opleiding voor mensen 
die een viswinkel wilden starten. Als hij merkte dat ie-
mand het moeilijk had om het examen te halen, nodigde 
hij hem uit een paar dagen bij te komen leren in onze 
winkel. Vader nam zo’n leerling dan onder zijn hoede, 
liet hem goed rondkijken en legde alles uit. Daarna 
slaagde iedereen.

Met de verkoop van vis ging het steeds beter. Groente 
en fruit gingen de winkel uit, om plaats te maken voor 
steeds meer vis. Mijn ouders kochten achter de winkel 
twee pakhuizen er bij, en later nog een poort met ach-
teruitgang naar het Paradijs, achter de Tiendeweg. 

De verse vis werd elke dag per trein voor ons aange-
leverd op het station van Gouda. Vader ging op z’n bak-

Poul Scharleman, grootvader van Bep, met z’n viskraam op de Markt  
van Gouda, ongeveer honderd jaar terug (Collectie Scharleman)

Vader Poul Scharleman had op vrijdag vis op de handkar, voor de katho-
lieke bewoners van de Korte Akkeren (Collectie Scharleman)
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fiets daar naar toe om de be-
stellingen naar de winkel te 
brengen. Hij belde elke dag 
met de handelaren om de 
beste aanvoer te pakken te 
krijgen. Uit IJmuiden, Katwijk 
of Scheveningen of uit de an-
dere vissersplaatsen.

De beste vissers hebben 
een fijne neus voor de plek-
ken op zee waar de beste 
kwaliteit haring zit. Dus 
moest mijn vader juist die 
vissers leren kennen. Als ze 
terugkwamen in de haven, 
met een schip vol haring, 
belden zij mijn vader op. Of 
hij wilde kopen. Soms kocht 

hij inderdaad zo’n hele scheepslading. Hadden we voor 
een jaar lang haring in de opslag, in een koelhuis in 
Scheveningen. Dan ging iemand van de winkel eens in 
de week daar naar toe met een vrachtwagentje, om een 
nieuwe voorraad te halen.

Modevakschool

Ik ging naar de kleuterschool aan de Groeneweg. De la-
gere school deed ik ook daar, aan de Jeruzalemstraat, 
het armenschooltje. De Casimirschool was voor de rijkere 
mensen. De zevende klas heb ik aan de Karnemelkstraat 
gedaan. Daarna was ik 13 jaar en niet meer leerplichtig. 
De meeste meisjes gingen niet meer naar de achtste klas, 
die wilden of moesten gaan werken. Ik wilde in onze ei-
gen winkel werken. Dat was heel gewoon toen.

Mijn ouders vonden het goed, als ik dan in de avond 
maar wel zoveel mogelijk cursussen ging doen. Ik be-
gon met type-les, want dat vond ik het makkelijkst. Een 
schooltje met dertig leerlingen, die cursus duurde maar 
drie maanden.

Daarna heb ik het middenstandsdiploma gehaald. Bij 
deze cursus was ik geen uitblinker, maar wel een goede 
middenklasser. Vervolgens de modevakschool, aan de 

Gouwe. Daar haalde ik de diploma’s costumière, cou-
peuse en coupeuse-docent. Heb ik altijd veel plezier van 
gehad. Heel veel kleding voor de familie maakte ik zelf. 
Vorig jaar nog een jas voor mezelf.

Een half jaar heb ik zelf les gegeven aan die modevak-
school. Ik zou de school zelfs gaan overnemen, was de 
bedoeling. Maar de oorlog kwam er tussen.

In de winkel moest ik beginnen met het schoonhou-
den van de zaak. Later kwam daar de verkoop bij, stond 
ik altijd achter de toonbank. Het schoonmaken van de 
vis heb ik nooit hoeven doen, daar hadden we personeel 
voor. Ook nooit vis gebakken in de winkel, dat kon ik 
niet eens. Later deed ik dat thuis natuurlijk wel, en nog 
steeds trouwens.

Aan de Wijdstraat nummer 14 had je Nieuwenhuizen, 
een sjieke zaak voor vis en delicatessen. Die kwam te 
huur. Mijn vader wilde die winkel er wel bij huren. Want 
die was echt in het centrum, dus kwam er meer publiek 
langs. Dat klopte, de winkel ging lopen als een trein. 
Eerst heeft mijn zus in die winkel gestaan, daarna ik een 
jaar of vijf. Nu zit er een Turkse kapper.

Oorlogsjaren

In de oorlog konden de twee winkels steeds open blij-
ven, als er tenminste aanvoer van vis was. Dat was lang 

De derde winkel van Scharleman, aan de Hoogstraat, kort na de oorlog 
(Collecte Scharleman)

De winkel aan de Lange Tien-
deweg, aanvankelijk van opa 
Poul, later van vader Poul 
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niet altijd mogelijk. Er kwam soms nog vis uit de polders, 
of uit de rivieren, en uit het IJsselmeer. Als die aanvoer er 
was, ging het nieuws als een lopend vuurtje door de stad 
en kwamen de mensen naar onze winkels toe.

Mijn vader was te oud om voor de Duitsers te moeten 
gaan werken. Broer Jaap was te jong. Mijn broer Poul had 
via relaties van mijn vader een leidinggevende functie 
gekregen bij De Producent. Daar was hij onmisbaar en 
hoefde zodoende ook niet naar Duitsland. Later moest 
hij wel onderduiken, bij de ouders van zijn vriendinne-
tje, ergens in De Tempel, achter Reeuwijk. De Duitsers 
namen niet altijd de moeite om op zo’n afgelegen plek 
te gaan kijken. Liever namen ze uit Gouda een hele straat 
tegelijk mee.

Met tante Anna ging ik op sjouw, de polder in, op zoek 
naar voedsel. Op fietsen met houten wielen, want anders 
werden ze in beslag genomen. Uit de winkel namen we 
zout mee, als ruilmiddel. De boeren konden zout goed 
gebruiken voor het kaasmaken. Uit onze eigen visroke-
rij haalden we bundeltjes beukenhout, ook om te ruilen. 
Zo ruilden we hout en zout tegen melk, kaas en tarwe. 
Nooit hebben we iets hoeven kopen bij die boeren. 

Je moest wel oppassen dat je de spullen niet kwijt-
raakte, op weg naar huis. Je kreeg waarschuwingen, die 

van mond tot mond gingen. Bijvoorbeeld: pas op, ze 
staan bij Stolwijkersluis, neem maar liever een ander 
weggetje. Ach, je moest een beetje handig zijn en van 
doorzetten weten, dan lukte het wel. Ons gezin heeft in 
de oorlog eigenlijk nooit gebrek gehad.

Als in Gouda een razzia dreigde, kregen we ook een 
seintje. Vaak van Flüren, een schrijfmachinehandelaar bij 
wie mijn vader spullen kocht voor het kantoortje van de 
zaak. Hij was van oorsprong Duitser, maar woonde al z’n 
hele leven in Gouda. Hij was een linke man en zorgde wel 
dat hij buiten schot bleef voor de Duitsers. Maar hij wist 
wanneer het gevaarlijk kon worden. Dan hoorden wij dat 
op tijd, en vertelden we het weer door aan andere men-
sen. Flüren was een heel bekende figuur in Gouda. Na de 
oorlog heeft hij nog lang een typemachinewinkel gehad 
in de buurt van de Burgvlietkade. 

Leo Verstoep

Bij het buurtdansen had ik een jongen leren kennen, die 
mijn vriendje werd en later mijn man, Leo Verstoep. Hij 
woonde in een bovenhuis aan de Tiendeweg, op de hoek 
van het Houtmanplantsoen. Het buurtdansen aan de 
Tiendeweg gebeurde in wasmachinewinkel Velo, op de 
hoek met de Wilhelminastraat, waar nu een toko zit. ’s 
Avonds gingen daar de wasmachines aan de kant en was 
het dansen. Tenminste, door de beetje moderne men-
sen. De christelijken deden er niet aan mee. Mijn ouders 
dansten er wel. In de winkel stond een piano, waar de 
vader van Leo dansmuziek op speelde. Bakker Van Dam 
kwam er, groenteman Kempkes, en kledingverkoper Van 
Mourik, van de modezaak Van Mourik die nu nog in de 
straat zit.

Leo zat in de aannemerij. Uitvoerder bij de firma Za-
nen en Verstoep. Die Verstoep was een oom van Leo. Na 
ons trouwen moest Leo voor de bouw een jaar naar Vlis-
singen. Ik ging mee, maar ik zag het daar niet zo zitten. 
Ik kon maar eens in de twee weken een weekeinde naar 
huis, in Gouda. Na dat jaar in Zeeland moest Leo naar 
het noorden van Groningen. Van daar uit kon ik nog veel 
minder vaak naar Gouda. Bovendien werd mijn moeder 
ziek, en moest ik naar huis om haar te verzorgen. Leo 

Vader Poul Verstoep richt de toonbank in. ‘Ik heb hem nooit zonder 
stropdas gezien. Zelfs bij ons plashuis in Reeuwijk hield hij die altijd 
om. Hij had dan wel een zonnehoed op, van stro.’ (Collectie Scharleman)
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Hoogstraat was de hoofdvestiging van Scharleman. De 
andere twee waren de filialen. Het aanbod in de drie 
winkels was hetzelfde.

We gingen meer luxe dingen verkopen. Makreelfilet en 
gerookte zalm bijvoorbeeld. Het was belangrijk om die 
zalm in zo dun mogelijke plakjes te snijden. Want dan 
konden de mensen er meer boterhammen mee beleg-
gen. Zo werd die dure zalm nog een beetje betaalbaar. 
En konden wij er toch aan verdienen.

Toko

Met de komst van Molukkers naar Moordrecht veran-
derde ook veel. Zij bleken flinke viseters, maar ze wil-
den ook graag soorten vis die wij niet hadden. Daarvoor 
moesten ze helemaal naar Rotterdam. En ze vroegen of 
wij ons assortiment niet konden uitbreiden.

Een kennis van mijn vader had een viswinkel plus toko 
in Hilversum. Daar zijn mijn schoonzus en ik toen gaan 
kijken. Zo kwamen we ook bij leveranciers terecht die 
spullen hadden waar de Molukkers ons om vroegen. 
Knoflook bijvoorbeeld, daar hadden wij nog nooit van 
gehoord. En allerlei Oosterse kruiden. Tientallen artike-
len die we moesten leren kennen. Wij konden goed op-
schieten met die Molukse vrouwtjes, dus we wilden voor 
hen wel iets doen. Zo groeide langzamerhand een echte 
toko achter in onze winkel aan de Hoogstraat. Elke week 
kwamen er tien nieuwe artikelen bij. Die leerden wij dan 
uit het hoofd. Sneller konden we niet. 

Toen ik 59 jaar was nam ik me voor: op mijn zestig-

vond het niks om alleen in Groningen te blijven zitten. 
Dus kwam hij ook naar Gouda. Hij kon aan de slag in de 
viswinkel. Was helemaal niet zo gek, want zijn opa had 
ook een viswinkel. Dat was Bulsing, eerst aan de Gouwe, 
later aan de Tiendeweg, net als onze winkel. Dat waren 
dus concurrenten in dezelfde straat. Daarom was ik niet 
zo geweldig welkom in die familie. Wel bij mijn schoon-
vader, trouwens. 

Elke dag in de winkel. Leo kon er zijn draai niet goed 
vinden. Hij voelde zich opgesloten, het bleek niks voor 
hem te zijn. De oplossing vonden we in de aanschaf van 
een kleine verkoopwagen, een verbouwde VW-bus. Met 
die viswagen trok Leo de hele Krimpenerwaard door. 
Toen was hij vrij man, en het was zijn lust en zijn leven.

Zalm in dunne plakjes

Intussen werkte ik weer in de winkel en verzorgde ik 
mijn zieke moeder. Al snel knapte zij gelukkig goed op 
en kon ze de winkel weer zelf gaan runnen. Terwijl va-
der vooral de inkoop deed en de grossierderij. En elke 
ochtend richtte hij de etalage in, daar begon hij om zes 
uur al mee.

Tegen het eind van de oorlog kwam aan de Hoogstraat 
de tabakszaak van Van de Jagt vrij. Mijn vader had er wel 
trek in om daar ook een viswinkel te starten. Maar er wa-
ren meer gegadigden. Van de Jagt zat in het verzet. Mijn 
vader had in de oorlogsjaren wel eens joodse mensen 
geholpen om Gouda te ontvluchten. Het schijnt dat Van 
de Jagt daarom zijn pand aan mijn ouders gunde.

Bij de opening stond het voor de deur zwart van de 

Echtgenoot Leo Verstoep verkocht elke dag vis vanuit een verbouwde VW-bus  in de dorpen in de Krimpenerwaard (Collectie Scharleman)
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tig zelf had opgericht. Hij ging even naar buiten om een 
sigaretje te roken, in de lunchpauze. Daar kwam zijn ein-
de. Dus hij is bijna letterlijk met het penseel in de hand 
gestorven, 76 jaar oud.

Als kleine jongen tekende hij al. Vanaf dat ik hem ken-
de ging hij naar Den Haag voor tekenles. Op onze vakan-
ties nam hij altijd heel veel schilderspullen mee. Die ba-
gage was net zo omvangrijk als onze koffers met kleding.

Tong, in roomboter gebakken

Ik eet nog steeds drie keer per week vis. Maakt me niet 
uit wat het is. Kan er niet buiten. Alle vis vind ik lekker. 
Gerookt, gepocheerd, gebakken, gekookt, ik ben een 
alleseter wat vis betreft. Heel gevarieerd, dat is altijd 
goed. Ik kijk in m’n vrieskast en denk: waar heb ik nu 
eens zin in, waar vraagt mijn maag om. En ik denk na-
tuurlijk dat ik door die vis zo oud ben geworden, zonder 
veel klachten over de gezondheid. Vis is goed. Natuur-
lijk: als je te veel cholesterol hebt, kun je beter haring, 
gestoomde makreel of zalm eten. Maar als je niet op je 
cholesterol hoeft te letten, zoals ik, dan is een tongetje, 
in roomboter gebakken, een zaligheid. En ik kook graag, 
dat scheelt. Maar liever nog eet ik het lekker op.”

ste verjaardag leg ik mijn schort neer, stop ik er mee, en 
ga ik genieten. Niet wetend natuurlijk dat dat nog ruim 
dertig jaar zou gaan duren. Mijn ouders konden niet 
meer. En Leo’s hart lag toch niet bij de vishandel. Hij 
was niet getrouwd met de zaak. Die wilde liever tekenen 
en schilderen. En we hadden geen opvolgers. Toos, ons 
enige kind, had veel in de zaak meegeholpen. Maar ze 
was secretaresse geworden. De andere kinderen uit de 
familie waren ook allemaal gaan studeren. En deze zaak 
was echt iets wat een hele familie moest blijven doen. 
Er kwam inderdaad een belangstellende familie, uit Den 
Haag. Die mensen hebben het overgenomen. Maar dat 
werd een groot fiasco. 

Spirit

Ik ben mijn ouders verder gaan verzorgen. Ze waren hulp-
behoevend. Ze zijn eerst een tijdje gaan wonen in ons fa-
miliehuisje aan de plas in Reeuwijk. Later hebben we het 
pakhuis aan het Paradijs omgebouwd tot riante woning 
voor hen. Daar heb ik voor ze gezorgd. Mijn moeder is er 
nog 93 geworden. Daarna is onze Jaap er gaan wonen en 
heb ik hem verzorgd, tot zijn overlijden twee jaar gele-
den. Dus ben ik nu eigenlijk pas twee jaar met pensioen. 
Ik geniet er van. Ik maak nog kleding en ik kook elke dag 
lekker. Krijg bezoek van mijn kinderen en achterkleinkin-

deren. Die zijn grap-
pig, ik krijg er nieuwe 
spirit van. Als je elke 
dag moet wachten tot 
iemand je komt was-
sen, aankleden en een 
hapje eten geven, dat 
lijkt me maar niks.

Leo is in 1998 over-
leden, volkomen on-
verwacht. Hij was 
op zijn tekenclub De 
Goudse Streek, die 
hij in de jaren zeven-

Bep Verstoep bij het 700-jarig bestaan van de stad 
Gouda, met buurman Bertels, die aan de Hoog-
straat een winkel in textiel en baby-artikelen had.

Bep Scharleman nu. Elke dag loopt zij een half uur door het parkje rond 
haar flat, met de rollator (Foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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lezingen van die goude
18 mei  Rinus van Dam 
Gouda in de Tweede Wereldoorlog

7 september  Open Monumenten Dag 
onderwerp wordt nog bekend gemaakt

12 oktober  Raymond van Uppelschoten
De oorlog van 1793-1795, die de aanzet gaf tot de Bataafse 
revolutie en vele patriotten weer terugbracht in Gouda.

Gebouw Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20:00 uur.

18 juni 10e Waterconferentie 
Het thema is ‘Hollands Welvaren’ in een duurzame Oudhol-
landse waterstad. Locatie: Sint Janskerk. Toegang: gratis. 
De conferentie wordt afgesloten met een ‘waterproeverij’. 

excursies
5 september  Excursie naar de Rijn tussen Tolkamer 
 en Arnhem
Zie bijzonderheden de Nieuwsbrief van mei 2015

Agenda

Auteurs (vervolg)

Auteurs

Bianca van den Berg studeerde kunstgeschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 
2008 op het proefschrift De Sint-Janskerk in Gouda. 
Een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan. 
Van 1989 tot 2005 werkte zij als beleidsadviseur 
monumentenzorg en archeologie van de gemeente 
Gouda. Van 2005 tot 2011 was zij inspecteur monu-
menten bij de Erfgoedinspectie van het ministerie 
van ocw. Sinds mei 2011 werkt ze als beleidsadvi-
seur bij de Directie Erfgoed en Kunsten van ocw. 
Sinds maart 2014 is zij bestuurslid van de Histori-
sche Vereniging die Goude. Ook is zij redactielid van 
het historisch tijdschrift Het leven in Gouda. 

Gert Jan Jansen studeerde agrarische economie in 
Wageningen, maar was zijn hele arbeidsleven actief 
in de samenwerking van gemeenten. Een dag in 
de week werkt hij nog voor de Sociale Werkvoor-
ziening Alphen aan den Rijn. Als secretaris schreef 
hij zich de vingers blauw. Ook de schoolkrant, het 
studentenblad of het cluborgaan waren niet veilig. 
Sinds het najaar van 2014 voert hij de redactie van 
de Nieuwsbrief van de Historische Vereniging die 
Goude. 

Henkjan Sprokholt studeerde klassieke talen en 
archeologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij 
publiceerde veel over de Goudse geschiedenis, on-
der meer in Duizend jaar Gouda, een stadsgeschie-
denis, en verzorgde lange tijd de speciale uitgaven 
rond Monumentendag. Hij begeleidde de totstand-
koming van de stadsmaquette in Museum Gouda. 
Momenteel is hij werkzaam als docent klassieke 
talen bij het Coornhert Gymnasium. 

Christiaan van der Spek is historicus en redacteur van dit 
tijdschrift

Peter van Eijkelenburg is vaste medewerker van de 
 Tidinge en verzorgt de rubriek Gouwe Verhalen

Nieuw redactielid Margreet Windhorst
Vanaf april heeft de redactie versterking gekregen van 
Margreet Windhorst. Zij studeerde geschiedenis in Utrecht 
en volgde daarna de opleiding tot archivaris. Ze vervulde 
diverse beleidsfuncties op het gebied van archieven en 
informatievoorziening bij de overheid. Sinds 2008 werkt zij 
als zelfstandig beleidsadviseur op het gebied van erfgoed.
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C.P.W. Dessing, een kerkenbouwer uit Gouda
Bianca van den Berg 

Een ‘postzegel’ uitzoeken. Een raadselachtig stukje  
grond aan de Krugerlaan

Henkjan Sprokholt

Speurtocht naar het ‘verkeerde pand’ van Dessing
Gert Jan Jansen

Uitgelezen: Terug naar Gouda. Nieuwe publicatie  
over Goudse kerkgeschiedenis.

 Christiaan van der Spek

Gouwe verhalen: Bep Scharleman
Peter van Eijkelenburg
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tijdschrift van de historische vereniging die Goude


