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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-


