
,-

geme,ente 
gouda 

Sector Sti3dson,tw ikkeling 

Afd.: S.V.M . 

Nr,: 918.2552 

nu~ 
6 

sladhuts 
mark,! 1 
2801 jg uda 
ieleloon 0182 • 588211 
,elefa.x o 82 - 68.94611 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG iO UD A ; 

Ov rwe.gende, 

dat u " de inhoud van d . brtef van 27 januari 11998, nr. MC98.53B, van de Monumenrtenoom 

miss i,a me betrekking tot het plaatsen p de ge meenta:!ijke monumen ,enl jst van het object Flaam 

148 -150, kadastraal ' bekend gemeente Goud,B, sactie D1 nurnmerlsl 3,167, wellc object lgendom 

i var, de ganu um, Gouda (di,0ns · VEOI, Klein Am ,e.rika 20 , 2806 CA ,G,ouda, is gebleken dat he 

obj et cu ltuurhis tor ische wa.:irde heeft, zoals bMch rev ,n In de bijgevoegde r-edengevende 

he.schrijv ing: 

dat het obj c, t1an de h,1md van de selectie c riter ia ''A-par,den en Jon.9ere Bouwkunst '", zcal 

opgenomen in de Monumentennota van 3 jllnua rî î 994 "Gouds , s:tad vol ,cult i.aJrhistorische 

kwa lit ei en '' als volg r gewaardeerd s : 

Het obj .c Raam 148- i 50 is van belang omdat: 
11 het bijbehor nd po,ortje d o,orspmnkelljke toeg,ang 1ot een negenti nde eeuws ho:fîa 

ihe Oranjehoije} is gewe:ast; 
- 21 et een g,oed voorbee 1l;d Is varr een I ofj :a bestaaode .J.Jit 001;1:-dubbel wponwis , u"t i 89'9 

en zeven ach tervv,cningen uit 1687; 

3] de geveilindfllin ,g van h()t v•oorhuis ev011wictn.ig is; 

4] de gev I il.an de Raam ambachte lij a vaardi heid be~lt : 

5J d - detarneringen nog grotcnd ,ee.lis intact zijn; 
61 d gevel zich goud voegt in de straatwand , 

dat het o,bJeat ligt in he geb ied van het bes ernmingsp lan Binnenstad West: 

dat vo,1gen dlt best mmlngsp lan de 9rond waarop het obj9,c.t 5taat de b stemm ing Wonen Il 

hee'ft; 

dat hot object in gebru ik is als bedri]f/k,m oo-r; 

dat de bo wkundlge estand van he ·tt object rede lijk/matig is; 

d<'l de eigen .aar iet verschenen is ,op de hoo rzi lng en geon bezwaar h ef gemaak1 tegen h 

voorn emen to di bes luit ; 
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da plal'l si g op de monumente11Ujs · nîe zonder meer meebren , da ve randerin van het o jec:t 

en aaopass in . aa11 e n doe lmUig geb 1Jik nl t mog,elfjk zou en zijn ; 

da wîjiigin . en wo rden get a ts an he r,estau -at ebe lehi zo els beschreven in 

hoofdstu 4 .4. 1 va bovengenoemde Monumfi.lntennota; 

dat bij restaurat ie van monu mentale, onderde len d~ Subs idiev rord ,ening Stadsvernieuwing v.an 

toep ss lng is: 

dat overlg ns bij toepas .s ing van deze vero rdening rek•en,ing is geh uden me de gebruiksmo

gelfî heid van hot monument · 

Gel t op d,e. Monument nvero rdenin 

BESLUITEN: 

J. owu te gaan o plaatsing van lîe objoct ,Raam 48•150, kad<1s1raaf heken g meente 

Gouda., sec ie D, nummer,s .] 3 1'67 , o,p de lijst als bado,eJd In arti k,el 3, eer:s lid van de 

Monume1, enve,ordenin : 

H. va t te ste llen de bljgevoegde redemgever,de b sch r jv tng , 

GOUDA, 0 3 ffAARl 1998 VERZONOEfr~ - 6 APR' f998 ---~ ameei er n wethouders voomo amd, 
~ se cr,~f.ar[§, d- bu rcremera.'ltP.tr 
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Ge ch col l ege, 

Inleid i ng 

e 'Monumentenc ,ommia sie h ·ef het verzoek gekre en advies u it 
te brengen over Raam 148-lSOi e Gouda. 
De commi s'e is van men·ng, dat handhaving va het histo r isch 
karakter 1st i e ke beeld er laat.se 1ned wor d · gewaa borgd doo r 
het p l aa ' sen van di obj ,ect o ,_ gemeentel · j ke 
tnonumen en ·jst. 
In v e rba n hiermee brengt de ommiss:ie u thans adv i e - it over 

e plaatsing o de geme ,ent elijke monume ntenlijst .ran Raam 4B
l50 t Gouda. 

In de openba ~e vergade rin g van 1 9 j nu · 1998 hee de 
commissi e he oor haar u i l..-e br engen adv ies over d i t object 
beha: de .d. 

Bek.nopte ëtes ch · e ,e,.nia 
De naam Raam houd verband me der 1men waarop de lak nc,, van 
de uit Vlaande e fkornstige lak . wevers 1erden gespannen en 
ge oogd . Vermoe · e 1 "j k werden aan he t begin van d vee r . · ende 
ee w de la kenrame n van de oude R.a.emwech (huidigra 
Sp i e ri ngstraat:/ Je ru zalem.stra at / Zeug t raa ,t/ Sint 
Ant 01 iestra.<51 ) ve r plaatst naa r d wes t z '" j de van de stad . 

ebouwing op d · t perceel is b eken , i nd - 1478. Op he 't e rein 
kwam in 1887 en ho f je t ot stand t be , ond uit een dubbe 
woonhu i s aan e Raam ( 14 8 - 1 5 10) en zev n woonhuizen erach e r . 

e,t woonhuis a de Raam v en.ring een n 897 afge br oken pa , d. 
He,t huidige pand werd in 1899 gebouwd i n opdracht van Remko 
Friezenb rg e comL 
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Beschrijving 
Voormalig ho fj e bestaande u it een dubbel woonhuis aan de Raam 
en zeven woonhuizen erac h ter . 

Raam 148-150 
Dubbel woonhuis uit 1899 met naastgelegen poortje uit 1887 . 
Het woonhuis bestaat uit een begane grond en twee 
verdiepingen. Het bezit een bakstenen geve l met gestucte 
spekbande n en is voorzien van een mansardedak met deels rode 
en deels gesmoorde Hollandse pannen . 

De voorgevel (Raam 148) 
De begane grond bezit links een gedeeld kozijn met twee 
schuiframen en rec hts een kozijn met een deur e.n bovenlicht. 
Erboven zijn segmentbogen met aanzet- en sluitstenen 
gemetseld. De sluitstenen zijn voorzien van een kuifornament 
en diamantkop. De boogvelden zijn gevuld met tegels. 
De borstwering van de eerste verdieping wordt aan de 
bovenzijde argesloten door een waterlijst , die tevens als 
lekdorpel voor de twee erboven gelegen getoogde T-ramen 
fungeert. De bovenramen bevatten gecannelleerd sierglas. 
De tweede verdieping bez i t twee getoogde vensters met elk een 
gedeeld raam. Boven de gevelopeningen van beide verdiepingen 
zijn segmentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen 
gemetseld. De sluitstenen bezitten een kuifornament en 
diamantkop. 
De gevel i s aan de bove n zijde afgesloten door een kroonlijst 
op gedecoreerde consoles. Het tussenliggende fries is 
gedecoreerd met r echt.hoekige velden. 

De linker zijgeve l 
De zijgevel (tevens voorgevel van Raam 150) is opgetrokken in 
gele IJsselsteen. De begane gro nd bez i t een venster met onder
en bovenraam , een deur met boven l icht en een gedeeld kozijn 
met twee schuif r amen. De segme nt bogen erboven zijn van rode 
ba ks tee n e n de boogv ul l in g best:aa t u i t metsel\~erk. 
De verdieping bez i t l in ks een venster en rechts een breed 
venster be i de ge li jk aan die va,n de begane grond. 

Het poortje 
Een poo r tje vormt de toegang tot een steegje tussen de panden 
Raam 148 en Raam l76 - 178 . Het gemetselde poortje heeft een 
segmentboogvormige opening. Als sluitsteen van de segmentboog 
is een gevelsteen aangebracht met de tekst "De eerste steen 
gelegd door M.C. van der Burg 18 juni 1887". Boven deze 
gevelsteen is in reliëf de tekst "ORANJE HOFJE " aangebracht. 
Het muurwerk van het poortje wordt aan de bovenz i jde 
afgeslote n door een dubbele muizetandlijst en een geme ts e l de 
ezelsrug . 
Tussen de panden Raam lSO en Raam l78 is het steegje 
ove rbouwd. Deze overbouwing hoort bij Raam lSO, is oude r dan 
he t hoofdhu is en bestaat uit een bouwlaag. De oostgevel bevat 
een venster met gedeelde draairamen en heeft a l s aans l u i ting 
met het pand Raam lSO een schuin opgaand geveltje. 

Hofje 
De zeven woonhuizen staan langs de noordzijde van de steeg en 
zijn per twee aan elkaar geschake ld. Ieder pand bestaat uit 



een b eg ane grond en een zolder en bezi een gele bakstenen 
topge ve l d i e de vorm van he · m nsardedak volgt. De 
mansardedaken z ' jn gede met rode Hollan d se pan n en en de 
panden zijn gekoppeld doo omg zette windveren . Tusse n v i j f 
panden zijn de ~akgoten verhoogd. H . _erste pand heef t ee n 
gestucte borsl::werin . 

Op de began .e gro nd a an de v ao rz ijd.e bevinde n zich tw ee 
toegangen en twee gekoppelde vensters. In het ' nker ko:zi"n 
bevi de z · ch twee .schuifvenste s met een .ze - rui . s 

oedenver eling. In het r ,echter e .en kal · met ongedeelde 
vensters .. Op de ver ieping heElft h t eerste pand bevindt zi ch 
een sch ·fvenster met een negenruit:.s roedenverdeling . Op de 

erdiep ' ng van de vo gende pa nden is een gevelopenin met een 
venster aanwezig 

obj •ect Raam 148-150 i.,, v n belang omda _: 
he .. bijbehoren e poortje de oorspronkelijke toeg ng ot 
een negentie nde eeuws hofje (h t Oranjehofje} is geweest; 

2] het een goed voorbeeld .is van ,een hofje bes t aande uit een 
dubbe l woonhuis ui t 1899 e n zeven achterwoningen uit l B,87; 

3 ] de gevelindeli g van he t voorhuis e v em'1i c h tig is; 
4 ] e geve aan de Raarn ambachte l ij k e vaardigheid bez i t ; 
5] de detai l leringen nog grote n d ee l s i ntact zijn~ 
5 ] d e ge vel z i ch ,goe d v oegt in d e s t raatwand. 

Con cl us ie. 
Ge l et op he t bovens taand e ach de commissie dito jee een 
monument i n de z in van artik:-èl 1 , l id 1 van e 
Mon umente nver ordening . Zij adviseert u dan ook dit ob"ect te 
plaat.sen op de gerneen te l i jk:e monumentenlijs . 

Hoogachten, 

De secretaris, 
r 

De vo orz itt e r , 


