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In 1843 waren - zoals in bet vorige nummer van 'Tidtnge
van die Goude' werd betoogd - de Potterepoo.rt aan het
Bolwerk en de Kleiwegapoort atgebrokea. Van de laatste
zijn de Dlft leeuwen bekroonde zijstukken nog te zien als
ingang van het Van Bergen IJzendoornpark bij het atat.iwi.
Notulen van de Raad van Gouda 30 oktober 1850:
'Door de b-urge-eat.er wordt. te kennen gegeven dat 4e bouwvallige staat van de Dijka-, Mlddel- en Tiendewegapoort
de maovatie van dieselve noodzakelijk ~aakt. Vit dien
hoofde voorstellende tot het. a;fl)reken dezer poort.en de
noodige iaagtiging des Konings te verzoeken. Waartoe door
de 111eerderheid der vergadering wordt be•lotea'.
(vervolg: pag. 2)

.LEZING OVBR CENTRAAL-TURKIJE
'Die Goude'-voorzitter dr. J,G.W.F, Bik houdt aaandag
16 januari 1984, •a avonds 8 uur, in gebouw 'Brandpunt•
aan de Tlll"fmarkt een lezing 11et dia's over zijn :reis
naar Centraal-Tllrkije.
Miljoenen meosen bebben in Athene de Acropolia beklo•men om het Parthenon en de Eariatiden te bewonderen.
Maar alechta weinigen weten dat er in Centraal Turkije
op de Nimrod Dag een Hierothesion-beiligdom is. Daar
heeft koning Antiochus I zetels opgericht voor vier
à vijf .eter hoge Qriekffe godenbeelden, zittend naast
(ver~oedelijk) zijn graf. Deze vondst d•teert van na
de Tweede wereldoorlog. In de koaende lezing VIID
dr. Bik wordt hieraan uitvoerig aandacht besteed.
Ook zijn er dia's van het bergmassief van de Arlt-rath (waarop Noacb's ark zou zijn gestrand) en Ur,
geboorteplaats van Abraham. Kortom, een zeer interessante lezin voor 'die Goude'.
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Extract uit het verbaal van het vorhandelde b1j de Ccdeputeerde Staten van Zuid-Holland: 'Dinsdag, den Sen
april 1851. Gelezen zijnde een migsi\'C des lllinisters van
Binnenlandse Zaken, d.d. 3 deser no 151. daarbij tot
uitvoering inzendende afschrift van het Koninklijke
Besluit vao den 29en llaart no. 81, houdende '""gtiging op de stedelijke Raad VIID Gouda tot afbraak van
clrie poorten. Ia goed gevonden gemeld Koninklijk
Besluit, kopijelijk bij af•cbrift dezer onder resumtie te doen toekomen aan Burgemeester en Wethouders
van Gouda, tot informatie en narigt en ter aededellng aan de Raad'. (Zie ook notulen Raad 18/4/18$1).
Op 13 llei. doet de burgemeester vervolgens voorlezing
van de door de Comaiasie van Fabricage (nu: dienst
Openbare Werken) ontworpen voorwaarden, waarop voor
afbraak zullen worden verkocht: de Rotterdaaseen de Yeerstalpoort, benevens de zogeheten Turfkerk
binnen deze stad.
Hierop volgt de openbare aanbesteding: Op 8 juni
bericht de voorzitter dat bij de op heden plaats
gehad hebbende opening der inscllrijfbiljetten voor·
de verkoop van twee poorten en de Turfkerk ia gebleken dat het hoogste bod is gedaan: voor de RotterdaaAe poort door J. L. de Pater ter ao1111e .van
f 910,-. Voor de Veerstalpoort door L.A. de Vreugd
te Stolwijk ter somae van f 510,- en voor de Tur:fkerk
door G. Langbout ter soue van 219,-. Overgaand&
tot het in overweging nemen der vraag of de te koop
aangeboden percelen van het door ieder van dezelve
geboden bod zullen worden gegund, is goed gevonden
de beide poorten aan de hoogste inschrijvers toe te
wijzen.
Natuurlijk koaiien er moeilijkheden: 6/6/1851 is gelezen
een a.dres van J. Verspuij, die daarbij te kennen geeft
dat he• sedert enige jaren is vergund geworden om
•noch te bewonen d$ Veerstalpoort, hetwelk he• de
vrijheid doet Demen te verzoeken dat he111., nu dte
poort zal worden afgebroken, van stadswege ene
andere Yl'ije wonlng :zal worden verstrekt, alsoo
hij buiten zijn kleine pensioen geene inko"ten
heeft en hij du. bulten •agte is hui•huur te betalen~
Dit verzoek wordt afgestemd: 6 ste-n voor en 6 ate-n
tegen+ de voorzitter. In dezelfde raadsvergadering stelt
de burge11Bester voor het uurwerk van de Rotterd...e poort
naar de Sint Barbara's toren te verplaatsen. Zijn Edele
deelt mede dat de kosten, op zodanige verplaataing vallen-
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de, op hoogstens f 250,- worden geraamd.
Daartoe wordt besloten met 6 tegen 7 steiamen. Aan de Com~issie voor Fabricage wordt opdracht gegeven.
(Wordt vervolgd)
Dr. J.C,W.P. Bik.
AKTIVITEITEN 'die Goude' in 1984
NtPronder vindt u het programma van de aktiviteiten van
'd1P (.oude' voor de eerate helft van 198~. Bewaart u dit
prog~anuna r,oed - wa.~t u zult, van~cge de ~oge portokosten,
voorta,u, niet 111eer voor elke bijeenkomst een af~onderlijke
uitnodiging ontvangen.
Voor de tweede helft van 1984 zijn al w,1 de avonden vastgesteld waarop wij bijeenkomen, uaar er wordt nog overleg
~evoerd uet diverse sprekers. In de volgende 'Tidinge•
ko.111en we daarop terug,
N.B. De meeste bijeenkomaten hebben plaats in gebouw
'Brandpunt' aan de Turti.arkt. Mocht de voorgenomen·
verkoop van dit gebouw het nodig maken dat wiJ een andere
zaalruimte zoeken, dan zullen wij u dit tijdig laten weten.
Jaarprogramma 1984.
Maandag 16 Januari, aanvang 20 uur I gebouw 'Brandpunt'.
Onze voorzitter, dr. J.G.W.F. Bik, houdt een interessante
lezing met dia's, ~•ijd aan zijn reis naar Anatolië.
l~aandag 20 februari I aanvang 20 uur, gebouw 'Brandpunt ' •
Dr. H.J. van der Wiel, de nieuwe voorzitter van de .MuseW1co1111issie, is een bekend en fanatiek penningen- en muntenverzamelaar. Hij geeft een lezing zet als onderwerp:
'Vier eeuwen geld in Gouda'.
Dinsdag 20 maart, aanvang 20 uur, Sint Jans kerk.
Ons bestuurslid mevrouw H. van Dolder-de Wit is archivaris
van het kerkarchie:r van de St. Jan. Zij zal ons deze avond
veel vertellen over o.a. het tekeningenarchiet, Ook ~al
een tentoonstelling worden ino,ericht, waarbij o.a. één
van de kostbare cartons (ontwerptekeningen) van een 'Gouds
glas• zal worden getoond.
!

