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Een kostbaar veelkleurig Gouds tegel- I
tableau is dezer dagen veicg nest eld door
eigenaar C. J, G. Verheul,  dsecteur  van
Veratio-roestvrij staal aan de Verlorenkost.

Het tegeltableau was tot voor kort inge-
metseld in de voorgevel van één van zijn
bedrijfspanden aan de Raam. Het bewuste
pand maakte vroeger deel uit van het fa-
briekscomplex van Plateelfabriek Zuid-
Holland, dat bij gebrek aan voldoende afzet-
mogelijkheden de poorten moest sluiten.

I Veratio-directeur Verheul:  ,,Het is een
prachtig kunstwerk. Het toont een potten-
draaier met een schopschijf aan het werk.
Als het gips gehard is, hang ik het op in mijn
kantoor, Het is dan vandaalveilig opgebor-
gen Vervolgens heb ik de tijd om te denken
om een passende definitieve bestemming”.

Over de ouderdom van het Oud-Hollandse
tegeltableau zegt de heer Verheul:  ,,Elders
zit in de gevel van mijn bedrijfspand nog een
steen met het jaartal 1918 ingemetseld.

o St.-.Jan-archivaris mewou)%  H. van Dolder-de Wit, Jan den Hertogen Chris den Hertog (vfnr) bekijken het zojuist uit de voor-
malige Piazuid-gevel  gehakte tegeltableau - gered van beschadigingen door vandalen.

Het tegeltableau vormde het doelwit van
vandalen, die een tweede tegelwerk aan
dezelfde straat ernstig beschadigden.

Om het nog ongeschonden mozaïek voor
dat lot te sparen, heeft de heer Verheul  het uit
de gevel laten hakken. Dat karwei werd
verricht door de heren Chris den Hertog sr.
en Jan den Hertog jr., die ook betrokken zijn
bij werkzaamheden in de Sint Jan.

Die eerste steen is destijds gelegd door
Plazuid-directeur Hoyng. De kans is dus
groot, dat ook het tegelmozaïek uit diezelfde
tijd is - maar zeker weten doe ik het niet.

Het tableau, mogelijk daterend uit 1918,
werd vervaardigd door de Goudse kunste-
naar Daniël Harkink, destijds een der vaste
ontwerpers van de plateelbakkerij “Zuid-
Holland”.

Dankzij hun vakmanschap en behoedzame
aanpak is het uit meer dan 100 losse en aan-
eensluitende tegels bestaande kunstwerk uit- - --
de gevel gehaald - en vervolgen s in een bed
van gips gegoten.

Bij de reddingsoperatie van het bijzondere
Goudse kunstwerk werd bemiddeld door
Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’.
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