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Datu~

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA;

Paraat:

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 1 juli 1997, nr. MC97.729,
met

betrekking

tot

het

Spieringstraa t 16-18,

plaats en

op

de

gemeentelijke

kadastraal bekend gemeente

van de Monumentencommissie

monumentenlijst

van

Gouda, sectie C, nummer(s)

object eigendom is van Stichting Rooms Katholieke Schoolbesturen
2811 XT Reeuw ijk, is gebleken dat het object cultuurhistorische

het

object

2890,

Gouda, Doormanstraat

welk
20,

waarde heeft, zoals beschreven

in de bijgevoegde redengevende beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst",
opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

De school met haar twee bijpassende bruggen ter plaatse van Spieringstraat 16-18 is van belang
omdat:
11

het een goed voorbeeld is van een schoolgebouw

21

de gevelindeling evenwichtig

31

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

41

van rond 1900;

is;

het gebouw markant aan de Spieringstraat

staat, namelijk teruggelegen

aan de gracht

en bereikbaar via twee bruggen.
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan

Baanstraat e.o.;

de grond waarop het object staat de bestemming Openbare en

Bijzondere Doeleinden en Wonen heeft;
dat het object in gebruik is als schoolgebouw;
dat de bouwkundige

toestand van het object matig is;

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit;

-2dat plaats ing op de monumentenlijst

niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zoude n zijn;
dat wijzigingen worden getoetst aan het restaura t iebeleid zoals beschreven in
hoofdstuk

4.4 . 1 van bove ngenoemde Monumentennota;

dat bij restauratie

van monumentale

onderdelen de Subs idieverordening

Stadsvern ieuwing van

toepassing is;
dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden met de gebruiksmo -

gelijkheid van het monument;
·· Gelet op de Monumentenve rorden ing;

BESLUITEN:

1.

over. te gaan t_ot plaatsing

van het object Spieringst raat 16- 18, kadastraal

bekend

gemeente Gouda, sect ie C, nummer(s) 2890, op de lijst als bedoe ld in artike l 3, eerst e
lid van de Monumentenverordening;
ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving .
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Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommiss ie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Spieringstraat 16-18 te
Gouda.
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede word t
gewaarbo rgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst.
In verband hiermee brengt de comm issie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
mon umentenlijst van Spieringstraat 16-18 te Gouda.
In de openbare vergadering van 23 juni 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit
object behandeld.
Beknopte geschiedenis
De Spieringstraat werd in de eerste helft van de dertiende eeuw met de Haven, de Peperstraat en de Groeneweg
als onderdeel van een bewuste stadsplanning aangelegd. De Gouwemonding aan de zuidzijde werd tot de
Spieringstraatgracht vergraven. Vanaf 1361 werd deze straat Hofstraat of -steeg genoemd, naar het Hof van de
Heren van der Goude dat ter plaatse van de huidige Jeruzalemstraat was gelegen. Ook was in die periode sprake
van Burchtstraat, vermoedelijk naar de voo rmalige motte ter plaatse van de Molenwerf. In de vijftiende eeuw
kreeg de naam Spyerinx- of Spirincstraet de overhand. Het meest noordelijke deel werd, toen hij aan beide zijden
bebouwd raakte, ook we l Dubbele Buurt genoemd.
Vanaf het einde van de veertiende eeuw raakte dit deel van de binnenstad volgebouwd met kloosters en andere
religieuze instelling. Langs de Spieringstraat bevonden zich tot de Reformatie in 1572, tegelijk of
achtereenvolgens het Margarethaklooster, het Mariaklooster, het Noodgodsgasthuis, het Sint-Elisabethgasthuis,
het klooster Ten Viver en het Minderbroederklooster. Aan de zuidzijde lag het kasteelt errein van het kasteel dat
na 1360 langs de IJssel was gebouwd . Aan de westzijde van de straat stonden geen religieuze instellingen.
Op dit terre in stonden eeuwenlang huizen, schuren, een zeepzierij, een koetshuis en een stal, die in de loop der
negentiende eeuw werden vervangen door loodsen. In 1903 werden de loodsen gesloopt om plaats te maken
voor een noodkerkje. Op 2 augustus 1905 we rd de eerste steen gelegd van de Rooms Katholieke
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Jongensschool. De school was ontworpen door architect C.P.W. Dessing, ook bekend van de Gouwekerk.
Overigens zijn de zijblokken een latere uitbreiding.
Beschrijving
Schoolgebouw voor Rooms Katholieke jongens uit 1906 op rechthoekige grondslag en bestaande uit een begane
grond, een verdieping en een zolder. Het gebouw staat met de voorgevel in het water van de
Spieringstraatgracht en beide entrees zijn bereikbaar vfa authentieke bruggen. Deze bruggen bezitten elk een
houten dek en ijzeren ballustrades in de stijl van de school. Het bezit rondom bakstenen gevels met speklagen en
een samengesteld schilddak met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De bouwmassa bestaat uit een hoog
en lang middendeel en een kort, lager blok aan weerszijden ervan. De beide zijblokken springen iets naar voren
ten opzichte van het middendeel.
Het linker blok bezit op de begane grond een rondboogvorm ig gekoppeld kozijn met dubbele deuren, twee
gedeelde zijlichten en een deels dichtgezet rondboogvormig bovenlicht. Het bovenlicht is omgeven door een
gemetselde rondboog met daarop de letters ST. ALOYSIUS SCHOOL. De borstwering van de begane grond is
afgesloten door een afzaat, die tevens als lekdorpel voor beide bovengenoemde zijlichten fungeert.
De borstwering van de verdieping is afgesloten door een lijst, die tevens als lekdorpel voor de eerboven gelegen
vier vensters fungeert. Deze vensters zijn gevuld met glas-in-lood en bevinden zich per twee aan weerszijden van
een rondboogvormige nis. Hierin stond vroeger een beeld op een gedecoreerde kraagsteen. Slechts de laatste
resteert. Boven de vier vensters zijn lateien en vervolgens segmentbogen aangebracht. De rondboog van de nis
is omgeven door een gemetselde rondboog. De voorgevel van dit blok is aan de bovenzijde afgesloten door een
reeks van acht uitgemetselde kantelen. De zijgevel is blind en aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot.
Het middendeel bezit een hoge borstwering met een reeks kleine rechthoekige lichten. De borstwering is aan de
bovenzijde afgesloten door een lijst die tevens als lekdorpel voor de erboven gelegen vensters fungeert. De
begane grond is van links naar rechts voorzien van twee gekoppelde kozijnen, vier vensters, twee geloppelde
kozijnen, drie vensters en tenslotte twee gekoppelde kozijnen. De borstwering van de verdieping is aan de
bovenzijde afgesloten door een lijst die tevens als lekdorpel voor de erboven gelegen vensters fungeert. De
verdieping is van links naar rechts voorzien van vier vensters, twee gekoppelde kozijnen, drie vensters, twee
gekoppelde kozijnen en tenslotte drie vensters. Alle onderramen van de begane grond en verdieping zijn gedeeld
en de bovenramen zijn elk van een geometrische, zesruits roedenverdeling voorzien. Boven alle vensters zijn
strekken gemetseld. Op kalfhoogte loopt over de hele breedte van het middendeel een rail waaraan aan ladder
met stoeltje. Ook dit element dateert uit de bouwtijd en is aangebracht om de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten.
Het middendeel is aan de bovenzijde afgesloten door verschillende uitspringende bakstenen lijsten, die ter
verlevendiging wordt onderbroken door in totaal zes uitgemetselde penanten.
Het rechter blok bezit op de begane grond in het midden een kozijn met dubbele deuren. Erboven bevindt zich
een grotendeels dichtgezet rondboogvormig bovenlicht. Aan weerszijden bevindt zich een klein venster met
onder- en bovenraam. Boven beide vensters zijn lateien en segmentbogen gemetseld. Het bovenlicht is omgeven
door een gemetselde rondboog.
De borstwring van de verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een bakstenen lijst die telkens overgaat
inde afzaten van de vier erboven gelegen rondboogvormi,ge vensters. Deze zijn gevuld met glas-in-lood en aan de
bovenzijde omgeven door gemetselde rondbogen. Het blok is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot.
De rechter zijgevel is blind.
Het schoolgebouw bezit inwendig nog enkele waardevolle onderdelen zoals het trappenhuis en glas-inloodramen.
Waardering
De school met haar twee bijpassende bruggen ter plaatse van Spieringstraat
16-18 is van belang omdat:
1]
het een goed voorbeeld is van een schoolgebouw van rond 1900;
21
de gevelindeling evenwicht ig is;
31
de detailleringen nog grotendeels intact zijn;
41
het gebouw markant aan de Spieringstraat staat, namelijk teruggelegen aan de gracht en bereikbaar via
twee bruggen.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Hoogachtend,
~rP.tmis.

OP.voorzitte~

