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• de inhoud van de brief van 30 juni 2006 nummer CH2006 .530 van de Commissie Cultuurh istorie met 
betrekk ing tot het aanwijzen tot gemeentel ijk monument van het object Markt 4 / Achter de Kerk 8F, 
kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie C, nummer(s) 179 en 4197 A1 en A2 , welk object eigendom 
is van Vereng ing van Eigenaars Markt 4 / Achter de Kerk 8D, __________ ......,==~ ..... 

waaruit blijkt dat het object cultuurh istorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
redengevende besch rijving; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst , zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbele id Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Markt 4 / Achter de Kerk 8F is van belang omdat: 
1.het een goed en zeldzaam voorbee ld is van een pand met een laat-middeleeuwse kap; 
2.de kap nog grotendeels authentiek is; 
3.de detaillering van de kap ambachtelijke vaardigheid vertoont ; 
4.het onderdeel is van de historische gevelwand van de Markt en Achter de Kerk ; 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventar isatie Project ; 

• het feit dat de bouwkund ige toestand van het object goed is; 

• het feit dat de eigenaars schriftel ijk zijn gehoord en dat de eigenaars van het adres Achter de Kerk 8F 
zich kunnen vinden in de aanwijzing; 

• het feit dat de overige eigenaars geen zienswijze hebben ingediend ; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpass ing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn ; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoa ls beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie ; 

• het feit dat bij restauratie van monumenta le onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Markt 4 Achter de Kerk 8F, 
kadastraa l bekend gemeente Gouda, sect ie C, nummer(s) 179 en 4197 A1 en A2; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijv ing. 

Aldus besloten in de vergadering van Ü 7 NOV, 2006 
Burgemeester en wethoude rs voornoemdJA-= _ 

=-------, burgemeester 

, secretaris 

ars~ , 

verzonden : 1 6 NOV 2006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders , 
nummer 2006.485281, van 7 !"''/ 2006 

monumentnummer 857 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Markt 4 / Achter de Kerk 8F 

omschrijving van het monument 

Markt 4/ Achter de Kerk 8F, winkel met bovenwoning 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Bouwjaar: laat-middeleeuwse kap uit omstreeks 1400-1550, vernieuwing voorgevel in 1911, winkelpui recent 
Architect: onbekend 
Bouwtekeningen: De oudste, oorspronkelijke bouwtekeningen zijn niet aangetroffen in het Groene Hart 
Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda. Wel zijn aanwezig tekeningen van verbouwingen : BWT 
2202-B-16 (1885) winkelpui ; BWT 1911-127 (verbouwen voorgevel en interieur) ; BWT 1947 -25 (verbouwen 
interieur en achtergevel = Achter de kerk 8F) 

Voormalige winkel met bovenwoning , met een hoofdvolume aan de Markt in drie bouwlagen afgedekt door 
een deel van een Middeleeuws zadeldak en een recent plat dak, en een achter-gedeelte in drie lagen met 
plat dak aan Achter de Kerk. De gevels zijn opgetrokken uit meerdere soorten baksteen op een langgerekte , 
onregelmatig rechtthoekige plattegrond. Dit pand is vooral van belang vanwege de houten middeleeuwse 
kapconstructie aan de voorzijde die tussen omstreeks 1400 en 1550 is gebouwd. De kap vormt de linker 
helft van het gezamenlijke dak met Rijksmonument Markt 3. Bij een opdeling van het brede pand in twee 
panden is onder de nok een tussenmuur als scheiding geplaatst. 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 t/m 6 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaa r(s) Vereniging van eigenaars Markt 4 / Achter de Kerk 8D, 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

L..-.-------- > 

Gouda 

kad. C 

179 en 4197 A 1 en A 2 
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vervolg van de omschrijving Markt 4 / Achter de Kerk 8f 

Voorgevel Markt 4 ('Christine Ie Duc', links) en Markt 3 (rechts) , met een gezamenlijke kap. 

De zeldzame Middeleeuwse houten kap, bestaande uit vier linker helften van eikenhouten schaargebinten 
en een nokgebint , gordingen , naaldhouten sporen, pannenlatten en zwarte Hollandse pannen, is nog 
grotendeels oorspronkelijk . De eikenhouten gebinten zij n van handgehakte balken geconstrueerd en 
rechthoekig in doorsnede . De meeste pen-gat-verbindingen van de gebintstijlen en dekbalken en de 
bovenste verbinding van de korbelen zijn met toognagels geborgd . Windverbanden zijn met gesmede 
spijkers met elkaar verbonden. Elk gebint bestaat uit het linker dee l van een schaargebint (het rechter deel 
bevond zich in het huidige pand Markt 3). Een gebintvak is ongeveer 175 cm breed. De gebintstijl en de 
gebintbalk zijn verbonden door middel van een rechte korbeel. Aan weersz ijden van elke gebintstij l is door 
middel van een rechte, gespijkerde schoor een windverband aangebracht. Op de gebintbalk , tegen de later 
aangebrachte scheidingsmuur tussen Markt 3 en 4, staat een stijl waarop de nokbalk ligt. Tegen de stijl is 
(vermoede lijk) naderhand een hanebalk met een hulpgord ing aangebracht. Van de nokbalk tot aan de 
kapvoet lopen de sporen die op het oog van ontschorste stammen naaldhout zijn. Deze sporen liggen op 
een eveneens naaldhouten gording bij de hanenbalk, een rechthoekige eikenhouten gebintplaat en een 
rechthoekige gording. De afstand tussen de sporen is vrij regelmatig en gemiddeld twee pannen breed. 
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vervolg van de omschrijving Markt 4 / Achter de Kerk 8f 

Op de sporen zijn regelmat ig gezaagde rechthoekige pannenlatten aangebracht, waarop de pannen liggen 
die met specie aan elkaar z ijn vastgemaakt. Aan de vo,et van de kap is een inspringend en afgeschot 
gedeelte dat ruimte biedt aan een lichtschacht en diende om de keuken halverwege het diepe pand van licht 
en ventilat ie te voorz ien. 

Kapconstructie, foto richting voorgeve l, met gedeeltelijk zichtbaar alle vier de gebinten. 

Kapconstructie, detail van het tweede gebint 
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vervolg van de omschrijving Markt 4 / Achter de Kerk 8f 

De te/merken en de nagels zijn eveneens oorspronkel ijk en bijzonder. Alle vier de schaargebinten zijn van 
zogeheten 'ingekraste ' tel merken voorzien . Omdat ze zijn ingekrast , zijn de telmerken niet erg diep maar wel 
duidelijk zichtbaar en op vrijwel alle onderdelen van de eikenhouten gebint aanwezig . Het eerste telmerk is 
wat moeilijk zichtbaar bij het eerste gebint aan de zijde van de Markt en bestaat uit een streep . Het tweede 
telmerk is een geknikte streep met een streep. Het derde telmerk is een geknikte streep en twee strepen. 
Het vierde, tevens laatste telmerk van het gebint is een geknikte streep met drie strepen . 

De voor- en achterzijde van de kap zijn verschillend. Aan de voorzijde (Marktzijde) is een schuin dakvlak 
met een klein liggend dakraam. Aan de achterzijde (richting Achter de Kerk) is een rechte muur als 
beëindiging, ongeveer halverwege het diepe pand die mogelijk nog oorspronkelijk is. De deur in deze muur 
geeft toegang tot het later aangebrachte platte dak aan de oostzijde en de achterzijde . De buitenzijde van 
deze muur is gepleisterd met een donkere rand. 

De houten zoldervloer is waarschijnl ijk in 1911 aangebracht waarbij oorspronkel ijk hout mogel ijk is 
hergebruikt. 
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Kapconstructie , detail van de nokstijl met de hanenbalk en de tussenmuur . 

De voorgevel aan de Markt dateert grotendeels uit 1911 en heeft stijlkenmerken van een eenvoudige art
nouveau. De gevel is opgemetse ld uit gele baksteen in kruisverband. Op de begane grond is een recente 
winkelpui. De tweede en derde bouwlaag zijn regelmatig ingedeeld met drie schuifvensters en bij de ramen 
voorzien van een gezamenlijke witgeschilderde latei met decoratief reliëf. De geprofileerde lijst is 
witgeschilderd . Het schuine dakvlak van de kap is goed zichtbaar vanaf de Markt. In het dakvlak is links een 
uit baksteen opgemetselde schoorsteen, met een geglazuurde ontluchtingspijp . 

De achtergevel aan Achter de Kerk is opgemetse ld uit rode baksteen in kruisverband . De gevel heeft op 
de begane grond links een deur en rechts twee vensters met bovenlichten. Op de eerste bouwlaag is een 
samengesteld venster met drie ramen en een gezamenlijk bovenlicht. De tweede bouwlaag heeft een 
samengesteld venster met drie ramen. De houten witgeschilderde lijst is geprofileerd . 

De zijgevels zijn voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg opgemetseld uit rode baksteen en blind. 
Volgens een mondelinge mededeling van de huidige eigenaar is tussen Markt 4 en 5 op de derde bouwlaag 
achter een recente douchewand nog een afgetimmerde deur aanwezig. Deze deur heeft mogelijk 
oorspronkelijk dienst gedaan als vluchtdeur (bij brand) . 
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