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• de inhoud van de brief van 13 september 2008 nummer CHCH2008.519 van de Commissie 
Cultuurhistorie met betrekk ing tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Raam 55a, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3892 gedee lte lijk, welk object eigendom is van 
Bouw- en aannemingsbedrijf Faan B.V. te Gouda , waa ruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde 
heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving ; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Raam 55a is van belang: 
1.als voorbeeld van een type gangschool uit 1907 in een sobere, tradit ionele stijl; 
2.de detaillering en indeling van het exterieur vari vooral de zijgevels en delen van de kopgeve ls nog 
grotendeels gaaf zij n; 
3.de detaillering ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
4. vanwege de bijzondere histor ische betekenis als gebouw waar veel inwoners uit Gouda op schoo l 
hebben gezeten . 

• het fe it dat de bouwkundige toestand van het object redelijk tot matig is; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord en maar dat deze geen zienswijze naar voren heeft gebracht; 

• het fe it dat aanwijzing tot gemeen telijk monument niet zonder meer meebrengt dat verander ing van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogel ijk zouden zijn; 

• het feit dat door de eigenaar c.q . gebruiker gewenste wijz igingen worden getoetst aan het 
restaurat iebele id zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bij lage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsid ieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepass ing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

Raam 55a benw besluit.doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Raam 55a, kadastraal bekend 
gemeente Gouda , sectie D, nummer(s) 3892 gedeeltelijk , zoals aangegeven op bijgaande kaart; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 9 DEC 2008 

Burgemeester en wethouders voornoemp__, 

-------, burgemeester 

, secretaris 

verzonden : 1 5 DEC 208 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 547565 van ~ DfG iOOB 

monumentnummer 865 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Raam 55 a 

omschrijving van het monument 

Naam: Voormalige Christelijke school voor L. en M.U.L.O. 
Bouwjaar: 1907 
Arch itect: Onbekend 

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

Bouwtekeningen : oorspronkelijke adres: Hoge Gouwe 103, 105: Gouda, Groene Hart Archief, Archief Bouw
en Woningtoezicht , ac 468 , inv nr 1907/21 (bouw van de Chr. School voor L. en M.U.L.O.); 1924/28 
(verbouwen christel ijke nationale school); 1928/129 (uitbreiden met een lokaal voor Da Costaschool) 

Inleiding 
Het voormalige schoolgebouw waarvan het hoofdvolume haaks op de Raam is geplaatst , met het huidige 
adres Raam 55a, is in 1907 oorspronkelijk gebouwd als Christelijke school voor L. en M.U.L.O., Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs. Op de tekening van de bouwaanvraag staat de naam van de ontwerper wel 
vermeld rechts onder, maar deze naam is moei lijk leesbaar , mogel ijk staat er W Piets, bouwkundig 
ingen ieur. 

De school is een typologisch goed voorbeeld van een gangschool op een klein terrein . 1 n 1907 bestaat de 
school uit twee bouwlagen met elk drie lokalen per verd ieping die worden ontsloten via een gang aan de 
zuidoost-zijde (rechterzijde). Een kleine speelplaats lag tussen het gebouw en de Raam . De school is 
gebouwd op het terrein achter de Hoge Gouwe 103, 105 en de Raam . Het terrein grenst aan de schu ilkerk 
van de Oud Katholieke Kerk aan de Hoge Gouwe 107, 109, 111, 113 en de Raam . De oorspronkelijke 
entree van het schoolgebouw was niet aan de Raam, maar aan de Hoge Gouwe : de entree was een poort 
via het huidige adres Hoge Gouwe 103, met een bovenwoning 105. Die poort Hoge Gouwe 103, is nog 
steeds in hoofdopzet aanwezig , maar is niet meer als toegang in gebruik. 
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vervo lg van de omschrijving Raam 55 a 

De oude entree is in gebruik als bedrijfsruimte (De Gouden Schaar, kledingrepara ties), met boven de poort 
nog metalen letters die verwijzen naar een van de laatste onderwijsgebruikers van het schoolgebouw: de 
L.A.V.O. Het officièle adres van de school was aanvankelijk Hoge Gouwe 103. 

Het gebouw is na 1907 door verschillende schoolverenigingen in gebruik geweest. In 1924 was het 
schoolgebouw in gebruik door de Christe lijke Nationale School. Uit bewaard gebleven ontwerptekeningen 
blijkt dat deze schoo l in dat j aar opdracht gaf tot een verbouwing waarb ij de toiletgroepen werden 
gemodernisee rd, de binnenplaats met entree tussen schoolgebouw en Hoge Gouwe werd veranderd , en een 
'onderwijze rslokaal ' werd toegevoegd . In 1928 vroeg de Vereniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderw ijs Da Costaschool een bouwvergunning aan voor een verbouwi ng waarbij op de begane 
grond aan de zijde van de Raam een leslokaal werd bijgebouwd , op de plek van de speelplaats . In de jaren 
vijftig is het gebouw onder andere in gebru ik door de Gouweschool en de openba re school voor vg lo 
(voortgezet gewoon lager onderw ijs) een 'centra le kopschoo l'. In 1981 was het gebouw in gebruik door de 
LEAO, Lager economisch en administra tief onderwijs. De huidige entree in het portiek aan de Raam die 
gebruikt wordt door de huid ige bewoners van het voormalige schoolgebouw is waarschij nlijk pas na 1981 
gebouwd. 

Gevel aan de Raam (april 2008) 

Het schoolple in aan de zuidoost-zi jde behoort niet oorspronkelijk tot het complex . Het zuidoostelijke 
terrein was de achtertuin van de panden Hoge Gouwe 99 en 101, waar enkele leden van de famil ie 
Goedewaagen woonden. De firma had bedr ijfspanden aan Raam 55 en 57. Op een gegeven momen t is dit 
terre in als schoo lplein in gebruik genomen , wanneer is uit het archief voora lsnog niet duidelijk geworden. Het 
schoolplein valt buiten de bescherming . De huidige smalle strook voor de noordwestelijke leslokalengevel 
was wel van begin af aan in gebruik als buitenruimte doo r de school. Ook deze strook valt buiten de 
bescherming. Achter het gebouw, tussen het schoolgebouw en de Hoge Gouwe is een nog steeds 
bestaande binnenplaats . 

In 2008 is het voormalige schoolgebouw in gebruik ,door kamerbewoners, uit de huisnumme ring is af te 
leiden dat het ruim twintig eenheden zijn . Het interieur is aan deze nieuwe functie aangepast. Het interieur is 
voor deze beschrijving niet geschouwd . Het exterieu r heeft nog sterk het karakter van onderwijsvoorz iening 
en verkeert in nog vrij oorspronkelijke staat. 
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vervolg van de omschrijving Raam 55 a 

Omschri jving 
Voormalig schoolgebouw van het kenmerkende type gangschoo l, opgetrokken uit een hoofdzakelijk 
rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen met een zolder, gedekt door een zadeldak met zwarte pannen 
en een bakgoot. De gevels zijn voor het grootste gedeelte opgetrokken uit gele baksteen in kruisverband. In 
rode baksteen zijn onderde len gemetseld zoals een plint, ontlastingsbogen, strekken en een rollaag. De 
voormalige lesloka len liggen naast elkaar in het hoge hoofdvolume en zijn met de vensters op het 
noordwesten geor iënteerd. Deze gevel heeft een opener en levendiger karakter dan de zuidoostelijke gevel 
aan de gangzijde die gesloten is, en met minder ramen is uitgevoerd. Aan de Raamzijde is de kopse gevel 
voorzien van uitbouwen met verschil lende volumes , gedekt door een plat dak, die in verschil lende 
bouwperiodes zijn ontstaan. Ook aan de noordooste lijke kopgevel z ij n diverse uitbouwen. 

De noordwestelijke gevel , de linker zijgevel , heeft een kenmerkend open karakter door de regelmatig 
geplaatste en nauwkeurig gedetail leerde leslokaalvensters. De gevel is niet geheel zichtbaar vanaf de 
openbare weg , daarom is deze in hoofdopzet beschreven. De vensters liggen op regelmatige wijze in een 
verdiept vlak in de geve l. De vensters op de begane grond hebben een gemetselde boog en een boogveld. 
Op de verdieping zijn strekken bij de vensters . Op rege lmatige plaatsen op de uitgemetselde , verticale 
banden zijn muurankers. Elk lokaal besch ikte oorspronkelijk over drie identieke vensters. Het kozijn is langs 
de bovenzijde voorzien van een zorgvuldig geknipte loodslab met gekrulde versieringen. Enkele van de 
zichtbare raamkozijnen ogen nog oorspronkelijk met wiitgeschilderd kozij nhout en naar binnen tuimelende 
bovenlichten . Een paar recente boven lichten hebben een vaste houten middenstij l. Enkele van de z ichtbare 
onderramen zijn nog oorspronke lijk met een vierruits roedeverdeling. Sommige onderramen zijn recente 
dubbele draairamen met een ventilatierooster . In het dak is een brede recente dakkapel met vensters . Bij de 
uitbouw aan de Raam heeft de gevel een recente metalen brandtrap . 

Detai l van de noordwest-gevel (april 2008) 

De zuidoostelijke gevel, relatief meer gesloten dan de lokaalgevel , wordt gekenmerkt door de regelmat ig 
ingedeelde vensters van de gangwand . Op regelmatige plaatsen zijn muurankers en ronde gaten met een 
gemetselde omranding (mogelij k voor ventilatie) . De meeste zichtbare raamkozijnen ogen nog oorspronkelijk 
met witgeschi lderd kozijnhout en vaste zesruits ramen. Op de begane grond zijn onder meer drie vensters 
en een dubbele deur, met een gemetselde boog en een boogveld. De kozijnen hebben langs de bovenrand 
een zorgvu ldig geknipte loodslab , met gekrulde versier ingen.Voor de deur is een houten trap met drie treden 
naar de buitenruimte . Links in de gevel zijn de lagere uitbouwen aan de Raamzijde met onder meer een 
recente deur. De drie vensters op de verdieping hebben een gemetselde strek. In het dak is een brede 
recente dakkapel met vensters . 
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vervolg van de omschrijving Raam 55 a 

De kopgeve/ aan de Raam is door verbouwingen ru imtelij k sterk geleed. Op de begane grond is de 
gevel , redelijk recent van een entree voorzien in een naar voren springend portiek met gepleisterde wanden. 
Oorspronkelijk bevond zich hier een kozijn met middenstij l en klepramen. Links van de entree z ijn twee grote 
samengestelde vensters. Dit gedeelte is de bij archief genoemde uitbreiding met een lokaal uit 1928. De 
terugspringende gevel van de verdieping heeft een rij kenmerkende kleine to iletramen . Rechts is een 
nooddeur . Voor de gevel staat een recente metalen noodtrap. De gevel van de zolderlaag , het 
oorspronkelijke schoolgebouw uit 1907, heeft een bijzondere karakteristieke uitgemetse ld rondboogfries. 
Centraal in het gep leisterde gevelv lak is een symmetrisch rond venster met witte roeden. 

De kopgeve/ aan de noordoost-zijde is niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Hier was een deur naar de 
binnenplaats . 

De terreinaanleg . Het noordwestelijke terrein is bij de Raam voorzien van een recente houten poort. 
Achter het gebouw is nog een ommuurde open binnenplaats die oorspronkel ijk diende als verbinding tussen 
het schoolgebouw en de toegang aan de Hoge Gouwe. 

Waardering 
Het object Raam 55a is van belang : 
1.als voorbee ld van een type gangschool uit 1907 in een sobere, traditione le stijl ; 
2.de detaillering en indel ing van het exterieur van voora l de zijgevels en delen van de kopgevels nog 
grotendee ls gaaf zijn; 
3.de detaillering ambachtelijke vaardighe id vertoont; 
4.vanwege de bijzondere historische beteken is als gebouw waar veel inwoners uit Gouda op schoo l hebben 
gezeten . 
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datum 29 november 2008 omsch rijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst : 
Ruimtelijke Ontwikkeli ng 
en Beheer 

afdofing : 
Beheer Openb are Ruimte 
Geo - informatie 

be.i.oek~dre$: 
Antwerpsewtg S 
240-3 PB Oouda 

Adres 
Raam 55 a 

Kadast raal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3892 gedeeltelijk 

JR 
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