
In deze serie brengen we samen met de Historische Vereniging Die Goude een stukje van 
de geschiedenis van Gouda in beeld.

Bij een monument denk je al gauw aan een stadhuis, kerk, oud herenhuis, sluis of molen. Maar er zijn ook kleinere objecten, zoals beelden, 
gevelstenen en oude gebruiksvoorwerpen. Begin 20e eeuw verschenen vooral in de Goudse binnenstad een soort mini-monumenten: 
tegeltableaus. Fraaie glanzende taferelen, gemaakt als reclame, voor een speciale gelegenheid of puur ter versiering. Wie op de juiste 
plekken even opkijkt, zal zien dat sommige van deze kleurrijke afbeeldingen nog steeds in onze stad te zien zijn.

De gevel van Raam 28-32 met de herplaatste twee tableaus van de Plazuid (foto: Jean-Philippe van der Zwaluw)

Gouda’s glanzende mini-monumenten: tegeltableaus

Aan de gevels van Raam 28 en 32 
herinneren twee tegeltableaus in 
neo-renaissancestijl aan de ooit 
aan deze straat gevestigde Plateel-
fabriek Zuid-Holland (Plazuid). 
Ze zijn ontworpen door Daniel 
Harkink (1862-1953), tekenaar 
en plateelschilder bij Plazuid, en 
gemaakt na de fabrieksbrand in 
1918. Het ene tableau (5x9 tegels, 
rechts bovenaan de pagina) stelt 
een pot met eeuwige vlam voor, 
met jaartal 1918; het tweede
(8x16 tegels) toont een potten-
bakker aan zijn draaischijf. 
Vroeger sierden zij de gevel van 
de nu verdwenen Plazuid, in 2013 
zijn ze herplaatst in de muur van 
de Koningshof.

Aan de gevels van Westhaven 38 
en Markt 10 vinden we twee Ju-
gendstil-tableaus in een boogveld, 
beide gemaakt door de Plazuid en 

Afbeelding van een vaas met eeuwige vlam, 1918 
(foto: Nico J. Boerboom)

ontworpen door Hendrik Jan 
Nederhorst jr. (1871-1928). 
Het eerste toont een abstracte 
kleurrijke schildering met 
plantmotief uit 1911 op ‘de 
Vleeschhouwers’; het tweede 
is een donkerblauw vergezicht 
op Parijs op een goudgele on-
dergrond uit 1910 op lunchcafé 
Juuls, vroeger kledingzaak ‘de 
stad Parijs’. Wie goed kijkt, ziet 
de Notre-Dame, de Eiffeltoren en 
het Panthéon. Beide panden zijn 
gemeentelijke monumenten.

Een pottenbakker aan zijn draaischijf 
(foto Nico J. Boerboom)

Vroeger kledingmagazijn ‘de stad Parijs’, 
thans lunchcafé Juuls, Markt 10 (foto: Nico 

J. Boerboom)



Wat verderop, aan de Lange 
Tiendeweg 18, vinden we een 
derde booggevel. We herkennen 
ook hier de hand van Nederhorst. 
Dit tableau heeft hij gemaakt in 
1906 in opdracht van Nathan 
Samuel Polak, winkelier in 
verlichtingsartikelen. De 
afbeelding is een eerbetoon aan 
de elektriciteit. De vrouw op de 
afbeelding heeft twee koolspitsen 
in haar handen. Deze elektro-
den zijn verbonden met de twee 
gloeilampen in de handen van het 
kind. Ook dit pand, waarin nu 
een broodzaak zit, is een 
gemeentelijk monument.

Tot slot een heel vrolijk 
tegeltableau dat vroeger in de 
binnenstad te vinden was, en nu 
net daarbuiten. Wie Gouda per 
trein verlaat, loopt in de centrale 
stationshal op weg naar de 
perrons onder dit kleurrijke 
tafereel door. Dit is een tableau 
van N.V. Goedewaagen’s 
Koninklijke Hollandsche 
pijpen- en aardewerkfabrieken, 
gemaakt voor het eigen pand. 
Toen deze fabriek aan het Jaagpad 
langs de Gouwe moest wijken 
voor woningen, werd dit tafereel 
behouden en dankzij Historische 

De schildering met plantmotief op ‘de Vleeschhouwers’, Westhaven 38. (foto: Nico J. Boerboom)

Artistiek silhouet van Parijs. (foto: Nico J. Boerboom)

Vroeger een winkel in verlichtingsapparatuur, nu Brood   Ko, 
Lange Tiendeweg 18. (foto: Nico J. Boerboom)

Vereniging Die Goude herplaatst in het toen 
net vernieuwde treinstation. Op een egaal 
paarsblauwe achtergrond zien we een 
tevreden roker van - hoe kan het ook 
anders – een Goudse pijp 
(foto: Nico J. Boerboom)
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