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Oudheidkundige kring ‘Die Goude’ stelt Waardevol
! pogingen in het werk om met sloop bedreigd Architect ir. H. Verweij is overtuigd van de1 kerkgebouwtje te redden. waarde van het pandje op de hoek van de

Hoge Gouwe en de Keizerstraat. Hij stelt:
Het gaat om het portaalgebouwtje van de “Gouda is niet alleen op het eerste gezicht,

voormalige Remonstrantse Kerk aan de Kei- maar ook in het verborgene rijk aan waarde-
zerstraat nr 2 - op de hoek van de Hoge volle objecten. Een dergelijk object is het
Gouwe en Keizerstraat. voorportaal van de voormalige Remon-
Een schutting ontrekt het bijzondere pandje strantse kerk. Het gaat hier om een voorgevel
aan het oog van de passanten. Vroeger was uit de tweede helft van de 19de eeuw, be-
door de spijlen van het rijkbewerkte hek de staande uit een deuropening met bovenlicht
kerk te zien. Tussen het hek en de kerk-entree met doorgaande profiellijst in rondboogvorm.
lag toen ook een langwerpige tuin, die inmid- Daarboven zitten een fraaie frontaalspits met
dels is geplaveid en overkapt. kruisbloem en hogels van aardwerk, geplaatst

Het pandje is op dit moment nog eigendom op een bakstenen ezelsrul  en meelopende ge- <
van bandenfirma Gerritsen en de Hoop - die stucte  reliëflijst”.
de lokatie gaat verlaten. De gemeeente Gouda Ook hij is verbaasd dat het pandje nu op
is gegadigde voor aankoop - en wil ter plaatse nominatie staat om te worden gesloopt.
nieuwbouw realiseren. Ir. Verweij: “Tot 1975 stond deze kerk op de

lijst van beschermde monumenten. Maar in
Actie datzelfde monumentenjaar werden, na een

De Goudse architect ir. H verweij uit de De lange juridische procedure, vele panden in
la Reylaan heeft de stoot tot de actie gegeven. Gouda van de Monumentenlijst áfgevoerd -

In een brief aan het bestuur van ‘Die waaronder ook dit pand. De kerk was name-
Goude’ roept hij op tot steun - om het kerkge- lijk al verkocht, en het zeer waardevolle inte-
bouwtje van de slopershamer te redden. rieur was reeds verdwenen. Maar het

De historische vereniging ‘Die Goude’ is het voorportaaltje staat er nog steeds en heeft
eens met de opvattingen van ir. Verweij dat het niets ingeboet aan waarde. Er zijn zelfs nog
pandje moet worden behouden. fragmenten van zeer merkwaardige muur-

Daarom heeft het bestuur van de oudheid- schilderingen van kort na de eeuwwisseling
kundige kring een brief aan het college van aanwezig ?
burgemeester en wethouders geschreven
Daarin wordt verzocht om ‘alles in het werk te
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stellen’om het voorportaal in enigerlei vorm te Toch moet het kerkgebouwtje wij ken.
handhaven. Architect Verweij: “Om plaats te maken voor

I
“Wij onderschrijven de historische waarde een nieuwbouwplan moet de voormalige Re-

van dit object - mede gezien het feit dat de monstrantse kerk nog dit jaar worden ge-
kerk, waarvan het portaal een onderdeel is, sloopt. Ik heb de gemeente erop gewezen, dat

I tot op 1975 op de Monumentenlijst voor- bij de plannen dit voorportaaltje over het
kwam” - aldus de kring. hoofd is gezien. Men wist er niets van!”

Ondertussen is ‘Die Goude’ bezig om te Naar de vaste overtuiging van de De la Rey-
zien in hoeverre er van particuliere zijde finan- laanbewoner kan het kerkportaal best worden
ciële  steun te krijgen is om het voorportaal te gered: “Het portaal heeft een grondvlak van 4
restaureren. ‘Die Goude’ heeft ook om adhe- x 43  meter - en staat de bouwplannen niet in
sie gevraagd aan ds. A. de Jonge aan de Wa- de weg - omdat het in een hoek verscholen
terlelie, die is verbonden aan de ligt. Het zou dus kunnen blijven bestaan. De
Remonstrantse kerk. afdeling Stedebouw van de gemeente wil op
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de vrijkomende strook grond tussen het voor-
portaal en de keizerstraat  een wandelroute
maken. In dat plan is het voorportaal uitste-
kend in te passen?

Ir. Verweij heeft twee mogelijkheden onder-
zocht: behoud van het voorportaal als zelf-
standig gebouwtje en verplaatsing van de
voorgevel naar voren - waarbij het geheel op-
nieuw aan de Keizerstraat, op 2 à 3 meter ach-
ter de rooilijn herbouwd zou worden.

In het eerste geval moet de voorgevel wor-
den gerestaureerd en de doorgang worden her-
steld. Ook moet dan een nieuwe achtergevel
worden gemetseld, en dient herstel aan kap en
goten te worden uitgevoerd. Daarmee is circa
15 mille gemoeid. Voor afbraak en herbouw
van de voorgevel, plus handhaving van het
smeedijzeren hek op de rooilijn, is 30.000 gul-
den nodig.

Haast
.t  het plan tot behoud vanDuidelijk is wel da

het bijzondere kerkgebouwtje haast heeft.
Er is weliswaar geen sloopdatum vastge-

steld. maar het wachten is alleen nog op de
uitslag van het bodemonderzoek. Als de
grond schoon is, en bodemsanering is niet no-
dig, dan koopt de gemeente direct het pandje
van huidig eigenaar garagebedrijf Gerritsen
en De Hoop. Dan wordt ook de start van de
sloop geregeld.

De heer VerYveij  : “Tot nu toe bel ik iedere
week met de gemeente, hoe de stand van za-
ken is. maar het blijft onduidelijk hoeveel tijd
mij rest om deze zaak op de juiste wijze te re-
gelen”. . .

Theo de Jong

/

Subsidie
Volgens ir. Verweij heeft Gouda’s monu-

mentenambtenaar J.  Bitter gesteld het ‘billijk’ w
te vinden dat bij daadwerkelijke aanpak van

îCH6 URG VAN LIERhet kerkportaal, dit bijzondere object alsnog
als gemeentelijk monument wordt aange-
merkt. Dan zou ook de helft van de kosten
kunnen worden gesubsidieerd,

Zélf zegt ir. Vërweij  van zijn reddingsplan-
nen, die door Oudheidkundige Kring ‘Die
Goude’ worden gesteund: “Voordeel van
handhaven ter pkatse van het kerkportaal is
behoud van authenticiteit, In dat geval ont-
staat een 30 meter lange openbare strook a. \
grond tussen portaal en hek, die moet worden Ucroe

ingericht. Dat kan uiterst fraai worden, maar
mag dan niet door vandalisme onbruikbaar
worden gemaakt. Voordeel van wél verplaat-
sen en herbouw bij de rooilijn is dat de gevel- .
wand aan de Keizerstraat weer wordt : &+oemi  lhi ma ‘7:~  “G  b&k&&i
gesloten” l De  Iroctftlroltei~ zu&,  verv1rI4 wrrrder?

Nadrukkelijk heeft hij voor zijn behoud-
Jotbr  de Ihnres  LX,I,F,~IiER~iEN,.

PO’fFI  ,\ RS’F,
plannen steun gezocht bij ‘Die Goude’.
Ir. Verweij: “Persoonlijk kan ik de uitgifte van
de sloopvergunning door de afdeling grondza-
ken niet tegenhouden. Om dat wél te bewerk-
stelligen,,moet  er een plan op tafel komen, dat
financieel rond is. Een plan, op grond waar-
van burgemeester en wethouders kunnen zeg-
gen dat het de moeite waard is,,om  het pand
uit de sloopovereenkomst te halen. De eerste
aanzet daartoe moet vanuit het pariculier
initiatief komen. In tweede instantie kan de
gemeenteraad misschien een uitspraak doen”.
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