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Onderwerp: 
v.m. PTT-panden Kuiper
straat 22-28, Gouda. 

Geachte commissie, 

Hierbij delen wij u mede, dat wij op 19 mei 1987 hebben besloten de v.m. PTT
panden, Kuiperstraat 22-28 te Gouda, kadastraal perceel sectie D 3302 (ged.) 
krachtens art i kel 3 van de Monumentenverordening, te pl aatsen op de Monumen
ten l ijst. 

Het advies met bijl agen is als bij lage bij deze brief gevoegd. 

Bijl. : div. 
-.i~ 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van GOUDA, 
De secretaris, De burgemeester, 
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ADVIES Monumentenc ommissie inzake de z.g. P.T . T.- panden Kuiperstraat 22 t/m 28 

Het complex bestaat uit 4 samengevoegde panden met achteraanbouw en een 
opslagloods met aangeb ouwd woonhuis op het bi nnenterrei n. 
De 4 samengevoegde panden aan de Kuiperstraa t bezitten een oude kern die 
vermoedelijk teruggaat t ot de 16e of 17E eeuw. 
De voorgevels van deze pande n m. u . v . de ~gevel van nr . 24 da~eren uit het 
begin van deze ee uw. Voor het pand nr. 22 en ondergevel nr . 24 is i n 1901 
een bouwvergunning aang ev raagd . 
Of de voorgevels van nr . 26 en nr . 28 toen al de huidige vorm hadden is niet 
duidelijk . 
De bouwvergunn i ng is aangevraagd door de heer -----~-.r · "voor gedeelte 
lijke ver bouwing der Pijpenfabr iek " . 
Bij verbouwing tot Postkantoor i n de jaren '60 ziJn de panden inwendig uit 
gebroke n en gemoderniseerd en is ee n deurkozijn in de gevel op de bega ne
grond verwijderd en dichtgemetseld . 
Voor het overig e z1Jn de panden gaaf en onaangetast gebleven vanaf de (ver) 
bouwtijd in het begi n van deze eeu w. 

De panden verte genwoordigen als 4- tal een historische waard e vanwege : 

* de gave bakstenen puntg evels met schouderstukken, 6 -r uitsvensters met 
segmentbogen en geornamenteerde sluit- en aanzetstenen en gepleisterde 
ondergevel met lijsten en f iguu rvoeg en ; 

* de !Se-eeuwse bovengev el van nr . 24, ee n z . g . lijstgevel van ijsselste en 
met inzwe nkingen en 9-ruitsvensters . 
De gevellijst is voorzien van een z . g. blok l ijstje; 

* de vormeenheid van het gehele complex met de geornamenteerde sluitstene n 
boven de gevelopeningen, voorstellende Goudse pijpen, herinneren aa n het 
vroegere gebruik aJs pijpenfabriek van de familie Van der Want, die 
gedurende eeu wen een belangrijke rol heeft gespeeld in de Goudse pijpen
industrie; 

* industriële ar cheo logie . 

De commissie adviseert behoud en herstel van het complex m. u . v . de aanbouwen 
in een zodanige vorm dat de vormeenheid van de gevels (details en kleuren) 
het meest gewaarborgd is . 
Behoud is ook noodzakelijk voor het behoud van de historische waarde van de 
Kuiperstraat i n zijn geheel . 
Het maken van ee n onderdoorgang onder de 18e eeuwse gevel van nr . 24 wordt 
als een onnodige aantasting gezien t . a . v. de his tori sc he waarde, alsook de 
gebruikswaarde. 
De commiss i e zou het parkeert errein aan de zijde van de Kuiperstraat ontslo
ten willen zien, uit s luitend voor voetgangers, ~iaeen pad links van de 
pand en . 

Op he t achterterrein staat een 19e eeuwse opslagloods met dubbele kap, welke 
opmerkelijk gaaf is, maar ook een woonhuisj e uit dezelfde bouwtijd of iets 
vroeger . 
De historis che waarde van dit complex mag niet onderschat worden en de commissie 
vraagt zich af of behoud het maken van een red elijke parkeervoorziening in de 
weg zou staa n . 
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t . b . v . de Gem . Monumentencie . 

P .T.T. - panden Kui persstraat 22 t/ m 28 

Gegevens ont l eend aan een gesprekje met de heer van het Leidse Pi jpenka b i net 

Het laatste pand is uit de 19e eeuw en is gebouwd als pijpenwerkplaats . 

In 1890 afgebrand en waarschijnlijk weer opgebouwd naar bestaande toestand . 

In catalogus van modellen van Goudse pijpen staan 3 panden afgebeeld i . p . v . 4 . 
De afgebeelde nummers zijn 24, 26 en 28 . Pand nr . 22 behoorde waarschij n lijk niet 
tot de pijpenwerkplaats . 

De grondstoffen voor de toenmalige pij pen-industrie kwamen uit België, Engeland 
en Duitsland . 

De pijpen van v . d . Want waren hoogwaardig van kwaliteit en beter dan elders werden 
gemaakt . 

De voorloper van v . d . Want was Willem Stevens de Jonge. Van hem kwam het gezegde 
"in de Kuipersstraat staat de klei al 300 jaar niet droog " , waaruit eens te 
meer blijkt hoe oud deze vorm van werken al bestaat . 

De gebouwen bestaan uit 3 lagen . Begane grond en eerste verdieping werden voor 
de fabricage gebruikt . De zolder voor opslag van de turf . 
Zie tekst reclame v . d.Want. 

Bijlage : catalogus v . d . Want 
met tekst 

SECTOR GEMEENTEWERKEN 
afde l ing bouwk un de en monumenten 

GOUDA, 5 maart 1987 

N . B .: Foto pijpenfabriek v . d . Want in het boek "Gouda van sluis tot sluis " , 
auteur J.Schouten . 
Uithangbord v . ct. Want in Sted .museum Gouda, "De Moriaan" . 


