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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 juli 1997, nr. MC97. 737, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentel ijke monumentenlijst van het object Keizerstraat 

20-22, kadastraal bekend gemeente Gouda, sect ie D, nummer(s) 3451, welk object eigendom is 

van 

is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhis torische 

kwaliteiten" als volgt gewaard eerd is: 

Het object Keizerstraat 20-22 is van belang omdat: 

1) het een goed voorbe eld is van twee kleine arbeiderswoningen uit het laatste kwart van 

de negentiende eeuw; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

31 de detailleringen nog geheel intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straa twand; 

51 de sierankers ambachtel ijke vaardigheid vertonen. 

dat het object ligt in het geb ied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; 

dat het ob ject i~ gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaren gehoord zijn en hebben ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenl ijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Keizerstraat 20-22, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3451, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverorden ing; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschr ijving. 

-VERZONDEN \ G- SEP. 1997 
GOUQA,--... _ - 2 SEP. 1997 

~mees 1r en w~thouders voornoemd, 
~~r;:cretf:__ de burgemeester, 



Aan 

gemeente 
goud·a 

het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

! 

monumenten 
commissie 

11\JGEKOi'vlEr·J . 

l1.6.JULI J997 

Ontvangstbev.: L 

Afdoon vFJu: 

·-~. -------' 
Onderwerp: 
Keizerstraat 20-22 1 l l ! tel./doorkiesnr.: 

588253 

Geacht college, 

Inleiding 

97.015110 Ons kenmerk: MC97. 737 

bezoekadres: 
gebouw buytenert 
klein amerika 20 
gouda 

cor respondentie-adres : 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

SECTOF 

datum: 

15 .JUU 1997 

De Monumentencommiss ie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Keizerstraat 20-22 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt 
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisatie ten behoeve van het 
Monumenten Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Keizerstraat 20-22 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 
Na alle ontginningen en bebouwing van de oude stad resteerde omstreeks 1330 achter de erven aan de 
Peperstraat en die van de Hoge Gouwe een vrij klein gebied (het ''gheerken"), dat aan de westzijde van het 
buitengebied was afgesneden door de Raamgracht en bovendien werd doorkruist door een oude 
afwateringssloot. Het gebied was niet toegankelijk vanaf de Hoge Gouwe of de Peperstraat. Het is mogelijk dat 
een eerste ontsluiting heeft plaatsgevonden vanaf de Raam ter plaatse van de Lange Willemsteeg ten behoeve 
van enige nieuw uitgegeven erven achter die van de Hoge Gouwe. Op 6 april 1335 werd Jan van der Goude, 
klerk van Jan van Henegouwen beleend met het "gheerken". Kort daarop werden huiserven in het gebied tegen 
betaling van hofstedegeld uitgegeven. 
De Keizerstraat heette aanvankelijk Jan Clerxstraat, maar had al in 1362 haar huidige naam gekregen. 
Hoogstwaarschijnlijk was de straat inmiddels vernoemd naar één van de bewoners, Zijbrant Keyser. 
Van dit perceel is bekend dat het in ieder geval sinds 1411 is bebouwd. De huizen die hier stonden werden in 
1878 gesloopt en vervangen door de huidige. 



Beschriiving 
Twee arbeiderswoningen uit 1878 elk bestaande uit een begane grond en een zolder. De woningen zijn voorzien 
van een gele bakstenen klokgevel en een zadeldak met rode Hollandse pannen. De daken zijn recentelijk in het 
midden door een opbouw met elkaar verbonden. 
De woningen zijn aan elkaar gespiegeld en hier volgt de beschrijving van nummer 20: de begane grond bevat 
links een kozijn met deur, geprofileerd kalf en gedeeld bovenlicht en rechts een venster met vaste tussendorpel, 
een onderraam met zesruits en een bovenraam een drieruits roedenverdeling. De borstwering van de zolder is in 
het midden van beide panden voorzien van een gevelsteen met de tekst "DE EERSTE STEEN/ GELEGD DOOR/ 
NEELTJE HERMAN/ OUD 10 JAAR/ DEN 21 MEI 1878". 
De klokgevel is voorzien van vijf sierankers en bezit in het midden een venster met vaste tussendorpel, een 
onderraam met zesruits en een bovenraam een drieruits roedenverdeling. Boven alle gevelopeningen zijn rode 
bakstenen strekken gemetseld. 
De klokgevels zijn aan de bovenzijde afgezet door een rode bakstenen rollaag. 

Waardering 
Het object Keizerstraat 20-22 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van twee kleine arbeiderswoningen uit het laatste kwart van de negentiende 

eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog geheel intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] de sierankers ambachtelijke vaardigheid vertonen. 

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, 

Oi~taris, De voorzitter, 


