
Ku nstena at Pete t"ö.*,- :=*

Hump Eack daor PeterTredgett in het 6raenhovenpark.

Beeldhouwer Peter Tredgett is woensdag
1o aprit op 8r-jarige leeftijd overleden.
Tredgett was een bekend gezicht in Gouda en

hij had tot aan zijn overlijden een atelier aan

de Í\lieuwehaven 3o8. Tijdens Kunstmoment,
afgelopen weekend, openden zijn kinderen de

deuren van lret atelier aan de Nieuwehaven.

De in Engeland geboren Tredgett trouwde de

Nederiandse Trees Oudshoorn en hij vestigde

zich in 1965 in Gouda. Hij rvercl ontwerper
br-j de nlateelfabriek Goedervaagen. Toch be-

sioot hij eind jaren zestig alsnog cie kunstaca-

demie te gaan doen. En met succes. ln l9'Í2
onrwierp hij voor Coedcwuagen r ier nieuwe
pijpmodellen onder de naam Panache. Drie van

dezc geometrisch gevormde modeilen werden
in serieproductie genoinen voor de export naar

Amerika. Tredget was vanaf eind jaren zestig

tot eind jaren zeventig elke vrijdagavond de

barman bry het kunstcentrunr Burgvliet in
Gouda waar hii in 2007 erelid is gervorden.

Hump Back

Na het vertÍek van Goedewaagen naar hct
Drentse Nieuw-Buinen koos Tredgett ervoor
als beeldend kunstenaar in Gouda te blijven.
Hij was in drie ateliers actief; in cle Asschuur,

aan de Kattensingel maar vooral was hij tc
vinden in de i.Nieuwehaven. In 1983 maakte hij
voor het Groenhovenpark de bronzen sculptuur

Ilump Back ('de -eebochelde'). Ook in Moor-
clrecht zijn nog bronzen te vinden van de beel-

dend kunstenaar. De laatste jaren van zijn leven

maakte hij nog een aantal werken en u,as hii
trovendien veel te vinden in De Kcff,eiallriek.
N{et zijn witte lange baa«L ziin vrolijk gekleur-
de gebreide mutsje en ziin opgeivekte humenr
k-noopte hij rnet rele Couwcnaars ccn praatjr
aan. Sjaak van R-hijn, met r,r,ie hii het atelier
aan de Nieurvehaverr runde biijft in het atelier
werkzaam" Peter'laat twee zoons, twee dochters

en vijfkleinzoons en drie kleindochters na.

Door Bonnie van Docrn

Peter Tredgett


