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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 artikel 3 van de Monumentenverordening, te plaatsen op de Monumen
tenlijst. 

Het advi es met bijlagen is als bijlaie bij deze brief gevoegd. 

Bij l.: div. 
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Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van GOUDA, 
De secretaris, De burgemeester, 
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ADVIES Monumentencommissie inzake de z .g . P. T. T. - panden Kuip erstraa t 22 t/m 28 

Het complex bestaat uit 4 samengevoegde panden met achteraa nbouw en ee n 
opslagloods met aangebouwd woonhui s op het binnenterrein. 
De 4 samengevoegde pande n aan de Kuiperstraat bezitten een oude kern die 
vermoede l ij k te rugg aat tot de 16e of 17e ee uw. 
D 1 

.bo ve~ . e voorge ve s van deze pan den m. u . v . de ~i gevel van nr . 24 dat:ere n ui t het 
begin van deze eeu w. Voor het pand nr . 22 en onde rgeve l nr .24 is in 1901 
een bouwvergunning aangevraagd . 
Of de voor gevels van nr . 26 en nr . 28 toe n al de huid ige vorm hadde n i s nie t 
duidelij k. 
De bouwvergunning is aang evraagd door de heer G. v. d .Want Gez . "voor gedee lte 
l ijke verbouwing der Pijpenfabriek" . 
Bi j ver bouwing to t Postka nt oor in de jaren 1 60 zijn de panden inwendig uit 
gebroken en gemoderniseerd en is een deurkozijn i n de gevel op de be gane
grond ver wijderd en dichtgemetseld . 
Voor het overige z1Jn de panden gaaf en onaangetast gebleven vanaf de (ver) 
bouwtij d in het beg in van deze eeuw. 

De panden vertegenwoordigen als 4- tal een historische waarde vanwege : 

* de gave bakstene n puntgevels met schouderstukken , 6 -ruitsvensters met 
segmentboge n en geornamenteerde sluit - en aa nzetstene n en gepleisterde 
ondergevel met lijsten en figuu r voegen ; 

* de !Se - eeuwse bovengevel van nr . 24 , een z .g . lijstgevel van ijsselsteen 
met inzwenkingen en 9- ruitsvensters . 
De geve i lijst is voorzi en van een z . g . bl oklijstje ; 

* de vormeenheid van het gehele complex met de geor namenteerde sluitstene n 
boven de gevelopeningen, voorstellende Goudse pijpen, herinneren aan het 
vroegere gebruik aJs pijpenfabriek van de familie Van der Want, die 
gedurende eeuwen een be l angrijke rol heeft gespeeld in de Goudse pijpen
industrie ; 

* industriël e archeologie . 

De commissieadviseertbehoud en herstel van het complex m.u . v . de aanbouwen 
in een zodanige vorm dat de vormeenheid van de geve l s ,details en kle uren) 
het meest gewaarborgd is . 
Behoud is ook noodzakelijk voor het behoud van de historische waarde van de 
Kuipers t raat in zij n geheel . 
Het maken van ee n onderdoorgang onder de 18e eeuwse gevel van nr . 24 wordt 
al s een onnodige aantasting gezien t. a . v . de historische waar de , alsoo k de 
gebruikswaarde . 
De commi s s ie zou het parkeerterrei n aan de zijde van de Kui perstraat onts l o
t en wille n zien , uitsluitend voor voetga ngers , via een pad lin ks van de 
panden . 

Op het achterterr ein staat een 19e eeuwse opslaglo ods met dubbele kap , welke 
opmerkel ijk gaaf is , maar ook een woonhui s j e uit dez el fde bouwtijd of ie t s 
vr oeger . 
De historisch e waarde van dit complex mag niet onderschat worden en de commissie 
vraagt zich af of behoud het maken van een redelijke parke ervoorzien i ng in de 
weg zou s t aan . 
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t.b. v . de Gem. Monurnentencie. 

P.T.T.-panden Kuipersstraat 22 t/m 28 

Gegevens ontleend aan een gesprekje met de heer van het Leidse Pijpenkabinet 

Het laatste pand is uit de 19e eeuw en is gebouwd als pijpenwerkp la ats. 

In 1890 afgebrand en waarschijnlijk weer opgebouwd naar bestaande toestand . 

In catalogus van mod ellen van Goudse pijpen staan 3 panden afgebeeld i . p . v. 4. 
De afgebeelde nummers zijn 24, 26 en 28 . Pand nr.22 be h oorde waarschijnlijk n ie t 
to t de pijpenwe rk plaats . 

De grondstoffen voor de toenmalige pij pen-industrie kwamen u it België , Engelan d 
en Duitsland . 

De pijpen van v . d . Want waren hoogwaardig van kwa lit e it en beter dan elders werden 
gemaakt . 

De voorloper van v . d . Want was Will em Stevens de Jonge. Van hem kwam het gezegde 
" in de Kui persstraat 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 l agen . Begane grond en eerste verdieping werden voor 
de fabricage gebruikt . De zolder voor opslag van de turf . 
Zie tekst reclame v . d . Want . 

SECTOR GEMEENTEWERKEN 
afdeling bouw kunde en monumenten 

GOUDA, 5 maart 1987 

Bijlage: catalogus v . d . Want 
( met tekst 

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


