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De Goudse tekeningen van Leo K. Zeldenrust 
 

Wil ‘Gouda’ iets met de 

tekeningen die Leo. K. 

Zeldenrust ooit maakte 

van historische panden 

in Gouda? Dat is de 

kernvraag van dit 

artikel. De aanleiding is 

een recent nummer van 

Oud Leiden Nieuws, het 

blad van onze collega’s 

in Leiden, waarin de 

vele tekeningen die 

Leonardus Koenraad 

Zeldenrust (*1905 - 

†1977) in die stad 

maakte, in herinnering 

worden geroepen. 

 

Van de tekeningen die 

Leo Zeldenrust maakte 

van Goudse panden zijn 

er in 1954 dertig 

opgenomen in een 

boekje dat werd 

uitgegeven door Johan 

Mulder’s Uitgevers-

Maatschappij, gevestigd 

aan de Oosthaven in 

Gouda. Wandelingen 

door oud Gouda heet 

het. Eerder (zie  

Nieuwsbrief 85) zijn we 

niet ingegaan op de 

suggestie om de Goudse 

tekeningen als een soort 

eerbewijs weer onder 

de aandacht te brengen. 

De redenering dat ze 

rechtenvrij zouden zijn, 

omdat de weduwe mw. 

Zeldenrust-Blok in 1993 kinderloos was gestorven, leek ons niet waterdicht. Het artikel in Oud 

Leiden Nieuws bevestigt die vrees. Vrijwilligers in Leiden kwamen erachter dat de rechten door de 

weduwe waren overgedragen aan boekhandel De Kler in Leiden. In samenwerking met deze 

boekhandel is inmiddels de ‘Stichting Beheer erfgoed Leo K. Zeldenrust’ opgericht die de 

auteursrechten van de tekeningen en journalistieke stukken beheert. De stichting heeft inmiddels 

een tentoonstelling van het werk van Zeldenrust georganiseerd in de bibliotheek in Leiden. Ook 

heeft zij een transcriptie gemaakt van de eerder genoemde artikelen ‘Leidsch Antiek’, te vinden op 

www.erfgoed-zeldenrust.nl. 

Namens die stichting heeft secretaris Har van Fulpen gemeld dat het geven van bekendheid aan Leo 

Zeldenrust in Gouda ook wordt toegejuicht. Die Goude heeft het recht gekregen om eenmalig 

rechtenvrij een tekening van Leo K Zeldenrust af te drukken in onze Nieuwsbrief en op onze 

Facebookpagina te tonen. De vraag is dus: Is er in Gouda belangstelling om de Goudse tekeningen 

van Leo Zeldenrust – in overleg met genoemde stichting - op een of andere manier actief in 

onze herinnering te houden, bijvoorbeeld via een tentoonstelling of een herdruk?  

Reacties naar nieuwsbrief@diegoude.nl.  


