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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/)
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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) 



58

Ti
di

ng
e 

20
15

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)


