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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.


