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In de Goudse Post van woensdag 6 maart jl. 
stond te lezen: 'Unieke tegeltableaus terug'. 
Het betrof hier de herplaatsing van twee 
kunstwerken die ooit de gevel sierden van de 
voormalige plateelfabriek Zuid Holland aan 
de Raam, ook wel Plazuid genoemd. 

De eerste steen voor dit complex werd gelegd in 1918, 
mogelijk dateren de tableaus uit dezelfde periode. Het 
grootste van de twee werd vervaardigd door de Goudse 
kunstenaar Daniël Harkink, destijds een van de vaste 
ontwerpers van de Plazuid. Het toont een pottendraaier 
die met de voeten een schopschijf in beweging houdt. 

De fraaie tableaus verkeerden in de jaren tachtig van de 
2oste eeuw in een erbarmelijke staat. Door vandalisme 
en verval dreigden zij voorgoed verloren te gaan. 

De historische Vereniging Die Goude vond in 1988 het 
moment aangebroken stappen te ondernemen om de ta
b leaus van de ondergang te redden. Met toestemming 
van de heer C.J.G. Verheul, destijds directeur van het 
bedrijf Veratio-roestvrij staal aan de verlorenkost en ei
genaar van het pand konden de mozaïeken uit de gevel 
worden gehakt. Dit karwei werd door bemiddel ing van 
Henny van Dolder I in die tijd secretaris van Die Goude, 
verricht door de heren Chris den Hertog en zijn zoon 
Jan, die toen waren betrokken bij werkzaamheden in de 
Sint-Janskerk. Met grote behoedzaamheid verwijderden 
zij het uit meer dan honderd losse tegels bestaande 
kunstwerk uit de gevel en goten het vervolgens in een 
bed van gips. Het kreeg na de restauratie een plaats in 
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het kantoor van de heer Verheul die beloofde na te den
ken over een definitieve bestemming. Later is ook het 
kleinere kunstwerk dat zwaar beschadigd was uit de ge· 
vel gehaald en gerestaureerd. Vervolgens verdwenen de 
mozaïeken uit het beeld. Des re verheugender is her dat 
na 25 jaar deze actie van Die Goude uit 1988 met succes 
is bekroond! 
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