
Beleef de Goudse straten op 
een bijzondere manier dankzij 
Kijk op Straat. Twintig foto’s 
van dit  vrijwilligersproject 
voor het 750-stadsfeest zijn 
de komende drie maanden op 
groot formaat te bewonderen in  
Gouwestein. Soms herkenbaar 
voor meer mensen, maar vaak 
een creatieve verbeelding van 
een Goudse plek, amper her-
kenbaar voor de omwonenden.

De viering van 750 jaar stads-
rechten heeft als thema ‘Geef 
Gouda door’. ‘Hoe Gouda er 
750 jaar geleden uitzag weten 
we niet, maar over 750 jaar 
kunnen ze wel zien wat het 
beeld van Gouda was in 2020, 
2021,” aldus initiatiefneemster 
Rona Tammer.

De Goudse fotografe deed 
enkele jaren geleden mee aan 
Rockin’ Rotterdam, waarbij 
straten in Rotterdam op crea-
tieve wijze werden verbeeld. 
‘Dat moet in Gouda ook kun-
nen’ en zij vond medestanders 
bij Gouda Bruist.

In totaal 48 fotografen, ama-
teurs en professionals gingen 
op pad om 1054 Goudse stra-
ten vast te leggen. Elke straat, 
steeg, elk plein, pad en plant-
soen kreeg zijn eigen plaat. Zo 
ontstond een beeld van hoe 
wij nu leven, van gebouwen uit 
elke eeuw, ornamenten in onze 
tuin tot reclameborden in een 
winkelstraat.

De fotografen hebben hun taak 
elk op eigen wijze uitgevoerd. 
‘Laatbloeier’ Freya Borger legde 
zich toe op ‘details van straten, 
waar mensen zo aan voorbij 
lopen.’ Van haar hangt een foto 
met schaduwwerking in een 
straat, die voor ingewijden her-
kenbaar is als de Nieuwemarkt.
Tammer leverde een foto van 
de ruïne van de Turfmarktkerk 
‘een plek met een slepend en 
slopend verhaal dat niet mocht 
ontbreken. Fascinerend. Zo'n 
ruïne vertelt een verhaal van 

verval, aftakeling, desolaat-
heid. Je ziet nog steeds dat het 
een kerk is geweest en kunt 
de prekende pastoor voor zijn 
gehoor zo visualiseren. Maar 
de tijd is als een tank over de 
Turfmarktkerk heen gereden. 
Platgewalst.’

‘Herkenbare’ foto’s zijn er ook, 
zoals een sfeervolle Burge-
meester van Reenensingel van 
Tobias Kleuver of een herfstig 
portret van de Rotterdamseweg 
van Marga Schaap. Door de 
lampjes en het najaarsgeel krij-
gen die straten een heel andere 
uitstraling.

Het genot hoeft zich niet te be-
perken tot deze twintig foto’s in 
Gouwestein. In Gouda Studio’s 
(Oosthaven 12) en het gezond-
heidscentrum in Korte Akkeren 
hangen weer andere foto’s, net 
als op het hek rond de Willem 
Vroesentuin. En er is het boek, 
een unieke uitgave in een opla-
ge van 750 exemplaren.

De expositie in Gouwestein 
opent op 2 juli om 15.00 uur.
Openingstijden: 
•	 maandag - vrijdag        

8.30-16.30 en 
•	 zaterdag - zondag         

9.30 - 16.00 uur.
De foto's blijven hangen tot 
eind september.

Kijk op Straat komt naar u toe!
Door Saskia Serlé


