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~ .. .Je laa~ste w"ek val\ juli-1851 was »>en begonnen aan het
~lopen van de Rotterdamse poort. nlijkbaar bad men geen
haast om het uurwerk naar de Sint Barbera' s toJ'en over te
brengen. Dat maken we op uit de notulen van 22 oktober
1851: 'Op voorstel van de voorzitter is den bouv,meesteJ' g~
last voor de spoedige plaatsing van het uurwerk in de Barberatorea zorg te dragen•. Mij is verteld dat dit uul"l'erk
liep op gewichten, die hangend aan een ketting in de toren,ruimte omlaag gingen. Iedere middag 011streeks twee uur had
iemand van het stadserf de opdracht deze gewichten op te
trekken. Dat ia nu gemechaniseerd. Wellicht leven er nog
personen aan wie deze taak was opgedragen.
Intussen kostte de afbraak van de Tiendewegspoort veel
hoofdbrekens. Daar iDIIDers was toen nog de oude gevangenis
in gebruik. Vandaar dat op 27 juni 1851 het voorstel ter
tafel kwam de Looyhallen tot een gevangenis te verbouwen.
De kosten daarvan, groot f 4.000,-- zouden voor eenderde
deel door het Rijk moeten worden betaald, terwijl het resterende tweederde gedeelte zou worden omgeslagen over de
gemeenten, behorende tot bet kanton - ieder bij te dragen
naar bet inwonertal. Op 23 juli wordt gelezen een adre•
van bewoners van de Veeratal dd. 23 juni (het college nam
er toen ook al ruimschoots de tijd voor oia de ingeko,.en
stukken te behandelen), waarbij zij verzoeken dat de ingangen naar de lJssel blijven mogen, ter plaatse waar zij
nu zijn. De afbraak van de poorten ging niettemin door,
doch verliep niet geheel vlekkeloos. Op 30 juli rapportee11:
de architect dat de hsrdstenen poort of het front aan de
Westzijde der Rotterdamse poort in een zeer beschadigde
staat ter stad8timmener! is bezorgd, hetgeen bij: aan
achteloosheid bij het afbreken van dezelve meent te moeten
toe 9 ch ri .!ven.

- 2 De Commissie, zich door eene inspectie in loco van de waar-

heid vnn dit beweren overtuigd hebbende, heeft goed gevonden
daarvan ioededeling te doen aan de Raad, De Raad was boos en
wenste me~ de aannemers nader in contact te komen.
8 augustus 18l>l. Een adres van L.A. de Vreugd, koper van de
tot afbraak verkocbte Middelpoort en een adres van I.L. de
Pater, koper van de tot afbraak verkochte Rotterdamse Poort,
die daarbij te kennen geven dat het hen niet mogelijk is om
de materialen op de bij het koopcontract bepaalde tijd van
het terrein te voeren, mitsdien verzoekende de daarvoor gestelde tennijn te willen verlengen en ben te ontheffen van
de strafbepaling, daarop gesteld. ln verband waarmede door
don voorzitter wordt berigt dat aan de adressanten op den
len augustus is verboden om de materialen, toen op het ter~ein aanwezig, te doen vervoeren, betwolk zij stiptelijk ~ijn
nagekomen . .Berigtende voorts dat één der zuilen van het !ront
van de Rotterdamse poort zeer beschadi,:d is overgebragt naai·
de stadstimn.erwerf, hetgeen aan agteloosbe1d bij het afbreken der poort schijnt toegeschreven te mOèten worden. In
aa.nmerking waarvan bij voorstelt om:
a. op de koper van de Middelpoort ~ toe te passen de
strafbepaling van artikel 4 van het koopcontract;
b. aan de COlllaissie voor Fabricage over te laten de koper
van de Rotterdamse poort al dan niet van de strafbepaling
te ontheffen, naar gelang zij 111.et hem oTer de schadevergoeding voor het breken van de zuil een transactie zal stellen.
Welnu, de Commissie had toch al •oeilijkheden iaat de aanne11er de Pater gehad. Dat ging namelijk over de 'scba11ppalen•, v66r de poort staande, De aannemer was van mening
dat deze bij de koopvoorwaarden niet waren uitgesloten.
Hij had ze nu verkocht, doch mocht ze niet leveren, omdat
ze stadselgendom zouden zijn. De burge111eester stelde de
R~ad voor dit door de vingers te zien. De aannemer mocht
z1Jn schaappalen houden, maar met de gebroken frontzuil
van de poort liep het minder goed ar voor de Pater, Hij
werd veroordeeld ten behoeve van de stad af te staan 25
lasten puin, waarna hij de dan nog overblijvende materialen
zal mogen wegvoeren, •its binnen een te:rwijn van 14 dagen:
Zie zo, de poorten zijn atgebroken; thans nog de herstelwerkzaamheden aan de bestrating,
Dr. J.G.W.F, Bik
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BUITENGEWONE ALGEMENB VERGADERING
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring 'Die Goude' nodigt
u hierbij uit tot het bijwonen van de buitengewone algemene
vergadering, die op vrijdag 6 april 1984 in gebouw 'Kunstmin'
aan de Boelekade te Gouda wordt gehouden. Aanvang 20 uur,
Zoale bekend, zal dr. J.G.W.F. Bik binnenkort het voorzitterschap van 'Die Goude' neerleggen. Het bestuur heeft gemeend
deze gebeurtenis niet onopgemerkt te kunnen laten passeren en heeft daarom deze avond met een feestelijk karakter georganiseerd. De AGENDA ziet er als volgt uit:
- F.en beschouwing door de bekende kunstrecensent, museumd1recteur in ruste en oud-t.v.presentator Pierre Janssen
oveT" het onderwerp 'Monumenten zijn niet van gisteren'.
PAUZE
- Toespraken ter gelegenheid van het afscheid van dr. Bik
als voorzitter.
- Gelegenheid dr. Bik persoonlijk te complimenteren met zijn
langdurig en succesvol voorzitterachap. Gezinsleden en
introducé's zijn op deze avond van harte welkom.
ALGEli!E!IE JAARVERGADERING
De algemene jaarvergadering ia verschoven naar aaandag 14
mei, en wordt in gebouw 'Brandpunt• gehouden. Voor de pauze:
verkiezing nieuwe voorzitter en jaarstukken. Ka de pauze:
lezing over excursie naar Zuid-Limburg.
EXPOSITIE OVER OUD-GOUDA
Dra. K,J. Broekena, burgemeester van. Gouda, opent vrijdagmiddag 6 april bet nieuwe bankgebouw van de Alg ,Banlr. Nederland, op
1e hoek van de Blekerasingel en de Schouwburglaan. De OUdbeidkundige Kring 'Die Goude' heeft in de hal van het nieuwe
ABN-gebouw een bijzondere e,r.positie ingericht, die ia gewijd
aan oud-Gouda. Aan de blmd van foto's, prenten, arehiefBtukken en voorwerpen wordt een gevarieerd beeld gegeven van het
Goudse stedeachoon. De tentoonatellint iB gratis toegankelijk
en duurt tot het einde van de aaand april.
'DIE GOUDE' PROTESTEERT
Do OUdheidkundige Kring 'Die Goude' heeft, 1n een brief aan
het college van Ben W én in een brief aan de geaeenteraadaleden, geprotesteerd tegen het plan om de achterbouw ;an

"
· !lrti l.e1;i • aan tie Zeug,;traat af te breken.
-

otCI 1:~cn wet.te-Ij jk beschermd monument.

H"t gaa1 tlaarhi j

'Die Goud~' heelt de

,;uggestie gedaan dit gebouw een woonfunctie te geven, en in
te richten voor een- on tweepersoonshuishoudens.

EXCURSIE NAAR ZUID-LIMBURG
Als voorbereiding op de komende excursie naar Zuid-Limburg
houdt het bestuurslid M. van Hoogstraten op maandag 14 mei
om 20.00 uur in gebouw 'Brandpunt' aan de Turfmarkt te Gouda
een lezing 111et dia's. u bent daarbij van harte welkom. In
aan,ilutttng hierop zal op zaterdag 2 _,juni, onder zijn leiding, daarheen een excur~ie worder. gemaakt. Hierover zegt
de he~r Van Hoogstraten: 'Het wordt een waarlijk geweldig~
tocht, waarbij langs dt> mee:c;t onbt-kende wegen zal "'or,Jor.
:-er~dE>tl. Wêd•! rom ~en ...,ar€' ontdek}.! r:g \fan C.-?n !;:tuk ei ten

J anl1. TotaJe ko~t.cn van dcclna:nc J

inclusief kopje kof!i~.

r.chtc Limburgse lunch, fooi chauff~ur etc. bedragen I 53,-lngec3lcu!eerd ls een wurtje ~andclcn, ~ight-secing of ... ,
bij mooi weer, een biertje op het Vrijthof van Neerla.1>.ds
~eest on-Nederlandse stad - Maa.,,tricht. Om 19.00 uur
:oljn ..-e weer thuis'.
Gezien de ervaringen van de laatste paar jaar met de excursies naar Zee"w.,,-Vlaanderen en Drente dient cluidelijk te
worden gesteld dat cleelnane gaat naar volgorde van opgave.
Uiterste datum van inschrijven ia 16 mei! Dit in verband
met reservering van de bus. Het bestuur van 'Die Goude'
wekt u hierbij op om lezing plus excursie over en naar dit
vooral ook geologisch zo interessante land mee te 111aken. De
excursie begint op zaterdag 2 juni, bij het NS-station Gouda,
stadszijde, precies om 7.30 uur!
ZATERDAG 25 AUGUSTUS
Excursie naar het Catbarijneconvent te Ut.recht.
llAANDAG 22 OKTOBER, a9llvllllg 20.00 uur - gebou• "Brandpunt'
De beer Janse van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te

Zeist houdt een lezing aet dia's over restauratie van gebrandschilderd glas. De conservering van de Goudse glazen zal op
deze avond ook worden behandeld.
!AANDAG 10 Dl!CEMBl!'R, aanvang 20. 00 uur -

gebouw 'llrandpun t '

Het onderworp van deze avond zal nog worden bepaaJd. Wij
vragen u de data zorgvuldig te noteren, en begroeten u
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i,;:.ar:1,· op de i;onoemde data op de bijeenkomsten van 'Die Goud"'.
8ESTUURSWISSELING
Ti,jdens de bijeenkomst op 16 januari jl. heeft dr. J .G. W.F.
:-ti I<, voorzit ter van 'Die Coude', bekend gemaakt dat bij zijo
functie wil beëi11digen. Zoals uit deze 'Tidlnge' hee.(t kunnen lezen, neemt dr. Bik, tijdens een feeatelijl,e bijeenkomst
op 6 april in gebou~ 'Kunst~in', afscheid. ë bent daarbij
van harte welkom.
Het best.uur heelt besloten zich uitvoerig te oriënteren over
dr. definitieve opvolging van dr. Bik. Om ln di" periode de
c-,ntinuitei t van onze Kring te wa"rborgen, zal het be,nuurs1 \ cl ing. A. J. M. Houd ijk, in de lE'denvergaderinr, van 11 mei
n. s., al~ kandic:la~t voor het voor~itt~rschä.p ·,1;orUet\ voo1·gadra.g(~n. Hij ~e~!t ê.!'r mee inge1,.tcmd voor de pcrio(lc •'"'11 een jaar

de vacatur~

ic vervullen.

GEL!!K\\'ESSEN VOOR'BEHOUD STADSSCHOON'
Ter ~ele~enheid van het eor~to lustru~ van do Voronig1ng 'Behoud Stadsschoon Gouda' brengen we hierbij onze hartelijke
gelukwenRen over aan deze zeer actieve vereniging. ZiJ wist
in een korte periode grote 9uccessen te boeken om het gestelde doel te bevorderen, Vooral de acties om de afbraak VllD de
Sint-Jorisdoelen aan de r,ange Tiendeweg tegen te gaan, verdienen aller bewondering. Nog zeer veel actieve jaren wensen
wij hen toe. Vooral nu er nog zo veel te doen is om het bedreigde stadsgezicht van Gouda te beschermen.
VOOR V GELEZEN EN GENMEERD ••.•

Raadhuis-spreuken, Onder deze titel is een boekje met raadhuisspreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen verschenen. Ze zijn verzameld e11 bewerkt door mr. H.E. Phaff.
Uitgave: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Postbus 30435,
2500 GK Den Haag. Prijs f 35,--, De oud-directeur van de Vereniging van Nederlandse Ge11eente11 beeft 450 spreuke11 verzameld,
gerubriceerd en ook waar mogelijk de berkoast van de spreuken
beschreven. Het stadhuis van Gouda komt in alle sategoriën
goed voor de dag! Van het luidklokje 'Gabriäl es lllijll Dll!M,
mijn gelui zijd God •el bequaae, al aoe verre •e11 mij reeds
horen zal, wilt God bewlQ'eo overal' tot de bijbelteksten,
ontleend aan 1 Korinthe 13: 4-8 in de 16 venaters van de
trouwzaal met de gevoelig beschreven eigenschappen van de
Liefde, zijn alle spreuken ve:r11eld. Dit boekje is vóor verzamelaars van openbare opschriften een grote aanwinst.

-
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RE.\CTIE VAN 'DIE GOUDE' OP DE MUSEUMNOTA-1983
p
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In de bestuursvergadering van 'Die Coude' is o.a. de inhoud

v~stgesteld van een reactie op de nota 'Naar een Gouds museumbeleid'. Belangrijke uitspraken uit de~e aan Ben W gerichte
brief van de Oudheidkundige Kring zijn,
- De Goudse musea ~ullen zich moeten aanpassen aan de financiële beperkingen, die de totale gemeente moet ondergaan;
- De aktualisering en het kompleet maken van de historische
verzameling dient een hoge prioriteit te bebben;
- Handhaven en verbeteren van muaeUJII 'De Moriaan' als onderdeel van de stedelijke musea;
- Onbeperkte handhaving van de huidige stijlkamers.
\'orJrts is het be~tuur van mening dat de activiteiten op h~t

,;cbir.d ,•;i:, (lo moderne kunst vooral tot c.i tdrukking kunnen komen in het tentoonstellingsbeleid en in een beperkt en zeer
selectief aankoopbeleid.
O!n vergelijkenderwijs meer inzicht to kunnen krijgen in de
~ositie van musea 1n andere historische steden, word~ aanbe-

volen om een onderzoek in te stellen in gemeenten zoals Leiden, Dordrecht etc. De verkregen gegevens kunnen niet· al3
•aatetaf worden gebruikt, •aar wel ale hulpmiddel bij de positiebepaling.

WONEN IN DE KERK
In het februari-nummer van het maandblad 'Futura• lazen wij
een artikel voor een sealaagd plan om een kerk als woongebouw

- - - - - Wdl?JL6.t.aa.ufleJik .te Go.lWlchem.
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in te richten. Omdat dergelijke plannen ook in Haarlem zijn
ontwikkeld voor de Spaarnekerk - inmiddels gesloopt - en in
Gouda voor de Gouwekerk - is het interessant te zien dat het
idee op zich wel mogelijkheden biedt.
In het kort de geschiedenis van het project. Het gaat om een
kerk van het bekende Waterstaats-type te Gorinchem, Het gebouw werd in 1838 in gebruik geno11en en gewijd aan de H. Maria
Onbevlekt ontvangen en de H. Nicolaas Pieck en Gezellen (de
martelat"en van Gorkum). In 1979 werd besloten de kerk buiten
gebruik te stellen. De bekende martelgang begint. Nieuwe
functies en bestemmingen werden bedacht én verworPQn omdat
ze financieel niet haalbaar waren. De sloopvergunning werd
aangevraagd. Het gebouw is karakteristiek voor de negentiende
oeuw~e kerkenbouw, en is beeldbepalend, zowel voor de directe omgeving als voor het silhouet van de stad. De sloopver~unning werd gewP.igerd. De Raad van State toonde begrip voor
de belangen van het kerkbestuur, maar erkende ook het monumentale karakter en bedong uitstel van de sloop tot 1 januari
1983. Een projectgroep wist echter een plan te ontwikkelen
om 44 wooneenheden in de kerk onder te brengen. Op 11 november 1983 kon het offici~le startsein voor de verbouwing worden gegeven. Het bouwplan werd ontworpen door architect
A. van Eck.
Ing. A.J.N. Boudijk
BOMEN OVER • • • • BOMEN!

Soms is het aardig bo111en over ... bomen'. In het Kaaerboek van
Gouda, uit het jaar 1795, staat op 17 oktober te lezen (fol.
316): 'De lindeboo11&n op de Rotterdamse dijk, tot voorbij de
gerechtsplaats staande, aan weerszijden van den dijk en in
het plantsoen lanEs de binnenzijde, tot de staaimen plat te
snoeyen en dan in het aanstau,de voor- of najaar zoveel booger aan wederzijden langs de kruijn van de dijk in het verband
opgaande ype-boomen te planten. In dit nieuwe plant•oen, in
eenige jaren belOlUlerd sijnde, zouden de lindeboomen verkogt
en uytgerooyt kunnen worden. Tot welk plantsoen 450 à 460
ype-bo011en nodig zijn.
Op de dijk aan de Oostzijde van de stad, van de Krabbele- tot
de Haastrechtse brug, zoude het oude plantsoen ten naastebij
op dezelfde voet behandelt en met opgaande ype-bo01Dea geplant
kunnen worden. Daa1"toe zoude omtrent 70 ype-boollèn nodig wezen. 62-63 ype-hoomen op de Binnenveste, tussen de Punt en
het lloelenpoortje, van dit najaar bij publiek op vel1ingh
te vercoopen. De rij boomen langs de huyzen op de Katten-

- 8 singel, tusscu de Kle.iwt.~g::,- en Potterspoort staande, meede
te vercoopen.

Dr. J.G.W.F. Bik

HET ANDERE GEZICHT VAN GOUDA (3)
Periodiek worden, op cleze achterpagina van de 'Tidingen',minder bekende historische afbeeldingen van Gouda beschreven.
Hierbij aandacht voor een afbeelding van de Fluwelensingel, met
links de stadsmuur, overgaand in de Tiendewegspoort. Deze ets
is circa 1780 gemaakt door Karel Frederik Bendorp (de Oude).
Hij leefde van 1736-1814, was bekend als schilder van stadsgezichten: maar ook als etser en graveur. Samen met een andere Gouds" t>te (v:\J\ gelijke afmeting) staat deze afbeelding in
het h::-E"k ••;aoc~·land~chc gezichten•, dat in 1784 v~rscheen. nc

üt"l 's cigen!;jk wat langer, en luidt in zijn geheel: 'l'aderla,:,d,e gezichten, naar !let loven geteckend cloor J. llult~uis e~ in koper gebracht door K.P. Bendorp·.

Uit de boektitel blijkt al dat Bendorp voor zijn werk vaak tekeningen van zijn collega Bultbuis ala voorbeeld gebruikte,
Oud-museumdirecteur dr. J. Schouten stelt in zijn boek •zo zagen zij Gouda' (1971, uitgegeven bij Repro, Alphen a.d Rijn)
dat Bendorp gebruik beeft gemaakt van tekeningen van Hendrik
Tavenier uit 1785. Waarschijnlijk is echter het omgekeerde bet
geval. Tavenier zal de tekeningen van Bulthuis als toorbeeld
hebben genomen, omdat dio tevoren - in 1784 - in druk waren
VCJ'SCht!nen.

Th . de _Jon_ç:

