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In Zak en zon
kleine geschiedenis van tuinstraat 85 en directe omgeving

Arnout Menkveld
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Het Houtmansplantsoen is bij velen be-
kend van de concerten op zomerse zonda-
gen.  Een aangenaam briesje, gefilterd licht 
onder statige in klei gewortelde bomen en 
zoetgevooisde klanken uit de muziektent 
zorgen voor een aangenaam verblijf. Sinds 
april 2001 woon ik met mijn gezin aan dit 
park. Om preciezer te zijn: op Tuinstraat 85, 
het hoekhuis van gemetselde witte kunst-
kalkzandsteen uit 1913. Vanuit de op de zon 
gerichte woonkamer kijk je op muziektent, 
IJsseldijk, molen De Punt en Fluwelensin-
gel. Wie hebben er allemaal op deze zonnige 
plek in de luwte van de stad gewoond? En: 
hoe zijn huis en uitzicht veranderd? 

Rustige hoek

Als Jan van Blois in 13801 opdracht geeft om zijn onder-
komen te versterken, maakt hij van Gouda een onneem-
bare vesting. Zijn kasteel staat pontificaal bij de monding 
van de Gouwe, met zijn tenen in de IJssel. Of andersom 
geredeneerd: de rivier, de slagader van de snel groeien-
de economie in de late Middeleeuwen, is vanuit de oos-
telijke helft van de stad onbereikbaar. 627 jaar na dato is 

<  Foto deel maquette in Museum Gouda (reconstructie Gouda, 1562), 
 zuidelijke  binnenstad, vogelvlucht vanuit het Oosten met Kasteel, 
 Minderbroedersklooster en stadsmuren. (foto Nico J. Boerboom)

de stedenbouwkundige ingreep van Van Blois nog steeds 
voelbaar. 

Achter de brede rug van het kasteel sticht de orde 
van de Minderbroeders in 14182 een klooster. De stra-
ten vanuit het noorden (Spieringstraat en Tuinstraat), 
ter hoogte van de huidige Hoefsteeg, lopen dood op de 
kloostermuren. Op het terrein tussen de Oosthaven en 
de Fluwelensingel staan niet alleen religieuze gebouwen, 
maar ook liggen er een boomgaard en een visvijver. Ge-
wone stedelingen hebben hier niets te zoeken. Verkeer 
over land uit Utrecht en Schoonhoven kan bij de Goe-
janverwelledijk de stad niet meer in of uit en wijkt uit 
naar de Doelenpoort en Tiendewegpoort. Aan de west-
kant is er wel veel reuring. De Westhaven, Veerstal en 
Peperstraat staan open voor handelaren en schippers die 
gebruik maken van de  aanlegplaatsen, winkels, kroe-
gen, brouwerijen, pakhuizen, zeilmakerijen en ander 
vertier. Als Gouda in de zomer van 1572 partij kiest voor 
de opstandelingen tegen Spanje verdwijnt het machtige 
stadskasteel (fasegewijze sloop vanaf 1577).3

Ook voor de katholieke Minderbroeders is geen plaats 
meer (aanbesteding sloop in 1576). Wat overblijft is 
een grote leegte waar weinig belangstelling voor is.                                                                                                                                         
Vanaf 1598 mogen koopvaarders gebruik gaan maken 
van de eerste Mallegatsluis.4  Het zwaartepunt van de 
doorvaarthandel doet nog een stap naar het Westen en 
verschuift van de haven naar de Turfsingel. 

Als de dreiging toeneemt dat Spanjaarden Gouda gaan 
belegeren worden mensen en dieren gedwongen in de 
stad te gaan wonen. De kapel waar de Minderbroeders 
kerkten wordt nog kort gebruikt als veestal.5  Een geëva-
cueerde molenaar herbouwt een voorganger van molen 
’t Slot op de fundering van het afgebroken kasteel. Als 
de rust wat weerkeert worden aan de noordrand van het 
kloosterterrein de nog doodlopende straten met elkaar 
verbonden. Opvallend genoeg worden de Spieringstraat 
en de Tuinstraat niet doorgetrokken tot aan de rivier, om 
weer in de pas te lopen met de Peperstraat en de Raam. 
Langs de westkant van de verlengde Spieringstraat en 
aan weerszijden van de Vijverstraat, Hoefsteeg en ver-
lengde Tuinstraat komen nieuwe woningen. De kavel-

1. N.B.D. Habermehl en anderen (redactie), In de stad van die Goude, 
(Delft 1992), deel 22 van de Bijdragen ‘Die Goude’, 34-39.
2. H.A. van Dolder-de Wit, ‘Gouda als kloosterstad (4): Het Min-
derbroedersklooster’, Tidinge van Die Goude 15 (Gouda 1997), 113-117.
3. P.H.A.M Abels en anderen (redactie), Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis, (Hilversum 2002), 276-278.
4. P.H.A.M. Abels en anderen (redactie), Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis, (Hilversum 2002), 281.
5. W. Denslagen, Gouda, de Nederlandse Monumenten van geschiede-
nis en kunst, (Zeist 2001), 189.
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1830 op schrift gesteld. Hieruit blijkt dat op 13 febru-
ari 16137 (37 jaar na de sloop van het klooster) de stad 
een aantal bouwkavels (‘erf waar een huis op getimmerd 
wordt’) aan De Nieuwe Zak uitgeeft aan particulieren. 
Het gaat niet alleen om het perceel waar de woning Tuin-
straat 85 op staat, maar ook om drie erven zuidwaarts. 
Vervolgens wordt de hoek tot de verlengde Vijverstraat-
gracht bebouwd. Omdat er geen bouwvergunning aan te 
pas kwam en het geen voorname woningen betreft, zijn 
er geen afbeeldingen. Wat we dankzij Matthijs weten is 
dat de percelen dezelfde maat hebben als de huidige en 
dat de eerste bewoners als speldenmaker of schoenlap-
per de kost verdienen. Tot het begin van de negentien-
de eeuw wisselen de pandjes regelmatig van eigenaar, 
waarbij steeds nieuwe achternamen opduiken. Anders 
dan boerderijen blijven stedelijke panden minder vaak 
in de familie. Ergens tussen 1811 en 1832 zijn de drie 
zuidelijkste percelen van de oneven kant van de Tuin-
straat weer onteigend door de gemeente. In 1811 wordt 
het laatste pand onder particulieren verkocht en in 18328 
kent het kadaster één perceelnummer toe aan het on-
bebouwde erf dat dan toebehoort aan de gemeente en 
even groot is als de grond waarop de drie verdwenen 
panden hebben gestaan. 

Eerste kadastrale eigenaar 

Als Nederland aan het begin van de negentiende eeuw 
een tijdlang officieel onderdeel is van Frankrijk wordt het 
kadaster geïntroduceerd. De inmeting neemt tientallen 
jaren in beslag en gaat nog door als de Fransen ons land 
hebben verlaten. Op 1 oktober 1832 is het eerste kadas-
ter voor het hele land klaar. Het laat zien dat de Goudse 
bevolking nog vrijwel geheel binnen de singels woont.                                                                                                          
Op perceel C12879 woont zakkendrager Cornelis van Wil-
ligen met zijn vrouw Pieternella en de kinderen. Breed 
hebben ze het niet. Pieternella werkt als turftonster.10  
Om te bepalen hoeveel belasting turfschippers moeten 
betalen wordt de turf aan de wal in tonnen verpakt. Dit 
vrouwenwerk wordt slecht betaald.11

Buurman Joost Bloed is pijpenmaker. Daarnaast woont 
het gezin van Willem Tuinman, een pottenbakkers-

maat van deze bescheiden zeventiende-eeuwse stadsin-
breiding is gelijk aan die van het oudere deel van de 
straten. Daarom is er nauwelijks verschil te zien tussen 
de Middeleeuwse en zeventiende-eeuwse straatdelen.   

De Zak 

De oorspronkelijke naam van de Tuinstraat is De Zak. Een 
straatnaam die in veel steden in Europa voorkwam. In 
Brugge is er nog De Oude Zak. In Duitse steden duidt 
men doodlopende straten aan als ‘Sackgassen’ en in het 
Engels en Frans noemt men ze Cul du sac 6, wat letterlijk 
‘bodem van de zak’ betekent.  De Goudse Zak eindigde 
ooit bij een tuinmuur van het Minderbroedersklooster. 
Het latere deel voorbij de Hoefsteeg wordt ook wel ‘De 
Nieuwe Zak’ genoemd.

Dr. C.J. Matthijs heeft voor het grootste deel van de 
binnenstad de eigenaren tussen de Middeleeuwen en 

Omgeving Houtmansplantsoen door de eeuwen heen. Fragment van de 
kaart van Joan Blaeu (1649).
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Doordat de stadsmuur is gesloopt is het achtererf in 
de ochtend een stuk lichter. Bij de knik aan het water 
is nog te zien waar kort daarvoor aan een muurtorentje 
stond. De straat is verhard, er is primitieve straatver-
lichting en sinds 1832 wordt er niet meer rond de Sint-
Jan maar op de nieuwe algemene begraafplaats aan de 
Vorstmanstraat begraven. Wat spoorlijnen, fietsen of 
stoomschepen zijn, kan niemand nog bevroeden. 

Wandelplantsoen

Na de sloop van de stadsmuren legt de gemeente langs 
de Fluwelensingel een wandelplantsoen aan. Het is voor-
al de gegoede burgerij die daar waarschijnlijk al vanaf 
182213 gebruik van maakt. Naar verluidt is er onder hen 
veel gemor als in 1855 een deel van het wandelpark ver-
dwijnt. Het water van de Fluwelensingel is breder gegra-
ven en het Hoogheemraadschap bouwt een gigantisch 
stoomgemaal op de Hanepraaisluis tussen de Fluwelen-
singel en de IJssel. In 1857 wordt deze ‘watermachine’  
in gebruik genomen. Het helpt mee aan het leegpompen 
van de Haarlemmermeer.14 In 1935 neemt het nog gro-
tere Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal de taken over. Dit 
gemaal staat in het nieuw gegraven Stroomkanaal nabij 

knecht. Er is duidelijk veel nijverheid. Aan de overkant, 
in het hoekhuis aan Vijverstraat, woont de meestermet-
selaar Lambertus Schluter. Bij de overburen op de hoek 
met de Hoefsteeg loopt een paard  in een ‘rosmolen’. 
Die molen is van Gerrit van der Want en consorten.  De 
Van der Wanten zijn dan al honderd jaar zelfstandige 
pijpenmakersbazen, maar de sector is al over zijn hoog-
tepunt heen. Pas in 1984 verdwijnen deze keramische 
bedrijven uit Gouda.12

Er is niet alleen open water in de Fluwelensingel en in 
de Vijverstraatgracht, maar ook aan drie kanten rondom 
de woning van Van Willigen. Zelfs in de poort tussen de 
Vijverstraat en Hoefsteeg is nog een watergang. Deze 
open gemeentelijke riolen worden zijlen genoemd.

Detail uit het minuutplan van de eerste kadasterkaart uit 1832  
(ingemeten 1828) van de gemeente Gouda, sectie C 1  
(beeldbank.cultureelerfgoed.nl)

Detail ’aanwijzende tafel’ Gouda, sectie C, blad 037  
(beeldbank.cultureelerfgoed.nl)

6. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Zak, geraadpleegd op 4 
april 2018.
7. samh studiezaal, C.J. Matthijs, Overzicht van de eigenaars van de 
huizen aan de Groeneweg en Tuinstraat, 14e eeuw tot 1830 (1990).  
8. Zie ook: ‘Kadastrale kaart 1811-1832: oorspronkelijke aanwijzende 
tafel Gouda, Zuid Holland, sectie C, blad 036’, beeldbank.cultureel-
erfgoed.nl, rubriek ‘alle afbeeldingen’, geraadpleegd op 3 april 2018.
9. Zie ook: ‘Kadastrale kaart 1811-1832: oorspronkelijke aanwijzende 
tafel Gouda, Zuid Holland, sectie C, blad 036’, beeldbank.cultureel-
erfgoed.nl, rubriek ‘alle afbeeldingen’, geraadpleegd op 3 april 2018.
10. Zie http://www.samh.nl/page/genealogy/burgerlijke-stand:-hu-
welijken/1614058, geraadpleegd op 4 april 2018.
11. Zie http://www.wikidelft.nl/index.php?title=Turftonster, geraad-
pleegd op 4 april 2018.
12. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_der_Want, geraadpleegd 
op 4 april 2018.
13.  P.H.A.M. Abels en anderen (redactie), Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis, (Hilversum 2002), 505.
14.  P.H.A.M. Abels en anderen (redactie), Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis, (Hilversum 2002), 497. 
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De Sterke Samsom (Oosthaven 68). Bij zijn overlijden in 
1895 schenkt Van Bergen IJzendoorn zijn grote privétuin 
aan de burgerij. Die tuin beslaat vrijwel het gehele voor-
malige kloosterterrein. In 1898 wordt het wandelpark 
opnieuw ingericht en krijgt het de naam Houtmansplant-
soen. Waarschijnlijk omdat er in het oude gedeelte in 
1880 een monument is geplaatst om de Goudse broers 
Cornelis en Frederik de Houtman te eren die in 1595 als 
eerste Nederlanders op expeditie naar Oost-Indië gin-
gen. De gulle burgemeester laat ook geld na voor de aan-
leg van een tweede park. In 1899 wordt een stuk moeras 
tussen de spoorlijn en de binnenstad aangekocht en om-
getoverd in het park dat sinds 1901 de naam van de goe-
de gever draagt, maar zonder monument om hem daar-
voor te bedanken. Dat staat in het Houtmansplantsoen.16 

Tenslotte besluit het stadsbestuur op 18 februari 1899 
een toegangsweg tot het park, De Zak, de naam Tuin-
straat te geven. Het werkt! Door al die publieke inspan-
ningen gaat er ook particulier geld stromen. Veel wo-
ningen rondom het plantsoen worden in de eerste twee 
decennia van de twintigste eeuw herbouwd. Vrijwel al-
tijd met een extra woonlaag. De bouwheer kiest een lo-
kale architect uit de eigen zuil die meestal ook een klein 
bouwbedrijf bestiert. Het in serie bouwen van huizen 
komt nog mondjesmaat voor. Blijkbaar koestert men de 
eigen werkplaats op de begane grond. Wonen en werken 
blijven verbonden.

Zandkasteel

In mei 1913 tekent architect L.J.M. Hogendoorn uit Gouda 
een Ontwerp verbouwing van een werkplaats met woning 
aan de Tuinstraat  no. 83 voor den heer C. van Leeuwen 
te Gouda. Hij lijkt zich in het nummer te hebben vergist 
of het huis dat op 85 stond was er niet meer, maar heel 
snel daarna wordt op Tuinstraat 85 het ingediende ont-
werp gebouwd. Er wordt een gevelsteen geplaatst met 
de tekst: ‘De eerste steen gelegd door J.M. en W.M. van 
Leeuwen 21 augustus 1913 beide oud 4 jaar’. De twee-
ling Jan en Wil (dochter) zijn de kinderen van kuiper Cor-
nelis van Leeuwen en zijn vrouw Marrigje. Hun oudere 
broer Cornelis Gerrit van Leeuwen (1892-1949) mocht al 

de Julianasluizen. Het duurt nog tot 1943 voor het werk-
loze Hanepraaigemaal wordt afgebroken.15

De industriële revolutie van de tweede helft van de 
negentiende eeuw brengt voorspoed met zich mee. Na 
eeuwen afwachten gaat de gemeente aan de slag met het 
gat dat er sinds de sloop van het Minderbroederskloos-
ter bestaat. 

Burgemeester Albertus Van Bergen IJzendoorn laat de 
gemeente geen keuze. Hij en zijn vader, die ook bur-
gemeester was, woonden in de grote patriciërswoning 

Gemaal Hanepraai (1857-1943) ook bekend als De Watermachine, 1928 
(foto KLM Aerocarto )

Muziektent en woning Tuinstraat 85. (foto genomen in maart 1984 door 
G.J. Dukker, beeldbank.cultureelerfgoed.nl)
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volledig op de zon en het park zijn gericht. In de zijge-
vel valt het verschil op tussen de hoge ramen van het 
woonhuis en de bedrijfsmatige ramen van de werkplaats. 
Op de situatietekening op de blauwdruk is te zien dat 
het open water aan de voor- zij- en achterkant van de 
woning is verdwenen. Sinds 1876 was er riolering in de 
straat. In 1903 zijn de zijlen dichtgegooid.18 De Vijver-
straatgracht bleef gespaard maar wordt doodlopend.

De woning is gemetseld van witte kalkzandsteen. Deze 
geperste metselsteen bestaat uit een mengsel van 92% 
wit zand, circa 7% ongebluste kalk en circa 1% water. Als 
de stenen gedurende 8 uur onder een druk van 8 atmos-
feer en een temperatuur van 175 °C zijn gehouden treedt 
een chemische reactie op tussen de ongebluste kalk en 
het oppervlak van de zandkorrels en zijn de stenen vol-
doende uitgehard. De productie van kalkzandsteen vergt 
minder energie dan de productie van baksteen (900 tot 
1100  °C) en is daarom goedkoper.19 Heden ten dage wor-
den kalkzandsteen alleen voor binnenmuren gebruikt. 
Aan het begin van de twintigste eeuw was de steen op 
beperkte schaal voor buitenmuren in zwang. Om de wo-
ningen met banden en bogen te decoreren gebruikte 
men ‘appelbloesemrood’ geverfde stenen.  Omdat op 
den duur de witte stenen blijken te vergrijzen raken ze 
‘uit’. 

In de loop der jaren zijn er in Nederland maar en-
kele kalkzandsteenfabrieken geweest waar stenen voor 
buitengevels zijn gemaakt. In dit deel van het land was 
er maar één. Het is aannemelijk dat de stenen voor de 

in 1903 op elfjarige leeftijd een eerste steen plaatsen in 
de zijgevel van het pand Vijverstraat 14 dat ook bij de 
kuiperij hoort. Deze oudere broer zou op latere leeftijd 
nog een verdienstelijk en landelijk bekende schilder en 
tekenaar worden.17 Ook de panden Tuinstraat 81 en 83 
horen bij het kuiperij-imperium.

Hogendoorn tekent een gebouw van 9,90 meter hoog 
en 5,40 meter breed op een kavel die dezelfde grootte 
heeft als in 1613. De begane grond bestaat uit een werk-
plaats van 22 meter diep. De bovenwoning is traditioneel 
verdeeld in een smalle beuk met trappen, gang, toilet en 
keuken en een brede beuk met de kamers en een buiten-
terras. De mansardekap is gedekt met oranje dakpannen 
van het type ‘tuile du nord’. 

Wie van buiten naar het pand kijkt kan denken dat het 
vooral op de Tuinstraat is georiënteerd. Daar bevinden 
zich immers de voordeur van het woongedeelte en de 
grote toegangsdeuren tot de werkplaats. De plattegrond 
laat echter zien dat de verblijfsruimtes in het gebouw 

Gevelsteen Tuinstraat 85 uit 1913 (foto auteur) Gevelsteen Vijverstraat 14 uit 1903 (foto auteur)Tuinstraat 85 (foto Nico J. Boerboom)

15. P.H.A.M. Abels en anderen (redactie), Duizend jaar Gouda. Een 
stadsgeschiedenis, (Hilversum 2002), 514. 
16. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Albertus_Adrianus_van_Ber-
gen_IJzendoorn, geraadpleegd op 4 april 2018.
17. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Gerrit_van_Leeuwen, 
geraadpleegd op 4 april 2018.
18. W. Denslagen, Gouda, de Nederlandse Monumenten van geschiede-
nis en kunst, (Zeist 2001). 385. 
19.  Zie http://www.industriespoor.nl/Kalkzandsteenfabrieken.htm, 
geraadpleegd op 4 april 2018.
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Tuinstraat 85 geleverd zijn door De Nieuwe Industrie 
uit Woerden. Deze aan de Singel gelegen fabriek met 
stoommachines was in bedrijf van 1901 tot 1923. Er zijn 
in de regio diverse gebouwen van kalkzandsteen uit deze 
periode te vinden.

Markiezen voor kuipen

De kuiperij van Cornelis van Leeuwen Czn. bestaat sinds 
1885. In 1913 verhuist het bedrijfsadres van Vijverstraat 
14 naar Tuinstraat 85. In de werkplaatsen maakt de 
meester met zijn knechten houten kuipen, vaten en ton-
nen. Naast kuiper treedt hij ook op als fustenhandelaar. 
De vele soorten kuipen worden op de kaasmarkten van 
Gouda en Woerden verkocht aan de zelfkazende ‘H.H. 
(Honorable Homme ofwel eerbare heren Landbouwers’, 
zoals ze in advertenties werden aangesproken. Zij kon-
den de nieuwe aankopen dan zo op hun lege kaasbrik 
terug naar de boerderij rijden. Ook allerlei toebehoren 
als stremsel en gereedschappen voor de zuivelbereiding 
zijn te koop. 

Blauwdruk Tuinstraat 85, vergunning verleend 27 mei 1913, ontwerp van 
L.J.M. Hogendoorn (samh)

Woningen (Prinses Beatrixstraat in Woerden) in dezelfde witte kalkzand-
steen en gebouwd in dezelfde periode (foto van funda.nl)

Advertenties van Cornelis van Leeuwen (samh, Schoonhovensche Cou-
rant 16 maart 1921 en onder: 21 april 1926)
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Na het overlijden van Cornelis worden de eigendom-
men aan de Tuinstraat verkocht. Op 27 januari 1934 
wordt in de Goudsche Courant de openbare verkoop in 
Hotel De Zalm aangekondigd van Tuinstraat 81 en 85 en 
Vijverstraat 14. In oktober 1932 is het pand Tuinstraat 83 
al op dezelfde manier verkocht. Zoon Gerrit – derde ge-
neratie ! – zet de kuiperij voort vanuit de stadsboerderij 

Kuiperij C. van Leeuwen omstreeks 1920. De werkplaats met woonhuizen 
Tuinstraat 81, 83 en 85 (fotocollectie G. Hoogendoorn-van Leeuwen)

Verkoop op de donderdagmarkt op een vaste standplaats tegenover Arti 
Legi (fotocollectie G. Hoogendoorn-van Leeuwen)

aan de Groeneweg 79, waar de handel tot in de jaren 
zeventig wordt voortgezet.

Aan de Tuinstraat 85 vestigt zich in 1934 korte tijd de 
azijnfabrikant H.J.C. Rietveld 20 die het pand al in 1936 
doorverkoopt aan Piet Blokzijl. Dat is de start van een 
nieuwe ambachtelijke dynastie op dit adres. Piet Blok-
zijl, die in 1934 het zonweringsbedrijf van zijn leermees-
ter overneemt, heeft in eerste instantie zijn werkplaats  
aan de Tuinstraat 49. Hij verkoopt en repareert rolluiken 
en markiezen met lattenframe en omkastingen van ge-
verfd hout die als een harmonica openklappen. Markie-
zen zijn kwetsbaarder dan de latere oprolbare zonwerin-
gen van polyester. Elke winter worden de markiezen van 
de huizen in Gouda gehaald en met een handkar naar de 
Tuinstraat gebracht om droog opgeslagen te worden tot 
het volgende voorjaar. 

Later neemt zoon Wim het bedrijf over van zijn vader, 
maar woont nog lang elders in Gouda. Pas na het over-
lijden van zijn moeder komt hij met zijn gezin weer aan 
de Tuinstraat wonen. Goudse kunstenaars kennen het 
pand ook via de andere zoon van Piet, die ook Piet Blok-
zijl heet. Hij maakt in de jaren negentig in het achter-
ste gedeelte van de werkplaats onder de naam Haagse 
Kunstschildersfabriek (hkh) op ambachtelijke wijze ver-
ven voor kunstschilders. Tenslotte worden bij de pensi-
onering van Wim Blokzijl in 2001 bedrijf en woning van 
de hand gedaan.   

Ter afsluiting

Van het originele interieur is bij verbouwingen veel ver-
loren gegaan. Daarom is er in dit artikel weinig over ge-
schreven. Het buitenaanzicht van de woning en werk-
plaats bleef echter goeddeels in tact. Ook  het uitzicht 
vanuit de zonnige woonkamer op de muziektent en mo-
len Het Slot is in honderd jaar nauwelijks veranderd. Een 
uitzicht dat we danken aan Jan van Blois en de Minder-
broeders.

20. samh studiezaal, Adressenboek Gouda, (Gouda 1936). Tuinstraat 
85.


