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Gouda in de zestiger jaren, gezien door De Lattenkoning 
 

Henk Metaal, beter bekend als De Lattenkoning, 

heeft in de zestiger jaren honderden dia’s 

gemaakt van Gouda, overdag en ’s avonds. 

Dankzij een tip van Wim Scholten spoorde Gert 

Jan Jansen ze op. Met toestemming van de 

huidige eigenaren, Ria de Bruin-Metaal en Kees 

Metaal, eveneens bekend als De Lattenkoning, 

heeft Nico Boerboom ze op lange winterse dagen 

gedigitaliseerd.  

Op woensdagavond 11 april jl. presenteert hij 

een eerste selectie; met name van foto’s 

waarvan plaats en tijd niet helemaal duidelijk 

zijn. Met enthousiasme wordt ingegaan op zijn 

uitnodiging om commentaar bij de beelden te 

geven. De eerste dia is meteen raak: een 

uitslaande brand in de binnenstad. Maar waar? 

Vrij vooraan zit oud-brandweerman Wim van 

Wijk, die - met een stem die geen microfoon 

nodig heeft – roept: “Dat is op de hoek van de Raam en de Vlamingstraat. Ik heb daar staan blussen. 

We hadden die dag drie grote branden, die we moeilijk onder controle kregen, omdat we zo laat 

gealarmeerd waren. Het was op een eerste april, op een dag dat er iets omgezet moest worden in 

het PTT-net en de alarmcentrale niet bereikbaar was. De andere branden waren aan de Peperstraat 

en aan de Lem Dulsteeg. Op de hoek was Jan Jongerius, daarnaast in de Vlamingstraat de 

werkplaats van Borsje.” Een rood pand voor de Kleiwegkerk wordt aangeduid als de weegbrug van 

garage Hulleman, naast de achterkant van warenhuis Bruns of Raming, daarover verschilden de 

meningen. Vanaf de toren van de Kleiwegkerk zijn diverse foto’s gemaakt. De arbeidershuisjes aan 

de Slappendel worden herkend, maar ook de vroegere gaarkeuken naast de Agnietenkapel, waar 

later de politiegarage in kwam. Zo trekt Nico zijn toehoorders geruime tijd mee op een reis door 

een Gouda dat ten dele verdwenen is, maar vaak nog wel herkenbaar. Denk aan de Bogen, waar een 

actuele doorkijk naar de Raam toont dat veel gevels nog herkenbaar zijn. Een foto van een half 

openliggende Nieuwehaven roept veel reactie op. Is dit nog voor de oorlog, toen aan de demping 

werd begonnen of is het veel later toen de grasstrook in het midden weggehaald werd voor de 

aanleg van een riool? Het stalen karkas van het Bleulandziekenhuis in aanbouw wordt snel herkend, 

net als de krijtfabriek van Vingerling die later naar Haastrecht werd verplaatst.  

De dia’s zorgen voor een 

feest van herkenning en 

voor onverwacht gedolven 

informatie over de historie 

van Gouda. Nico Boerboom 

leidt het gesprek als een 

professioneel presentator, 

maar houdt de tijd in de 

gaten. De laatste dia’s van 

de afgebroken huisjes aan 

de Baanstraat gaan er in 

sneltreintempo doorheen. 

Marian Heeringa sluit 

namens de Lezingencommis-

sie af met een dankwoord 

aan Nico en een vraag aan 

de zaal: “Zou u zo’n 

presentatie nog wel eens 

willen?” De reactie is maar 

voor één uitleg vatbaar. 
(GJJ)  Nico Boerboom 




