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Voor de tweede keer is het Huizendetective-pro-
ject ofwel het Sherlock Homes-project uÍtge-

voerd door vijftien leerlingen van de

Goejanverwelleschool in Goverwelle. De bedoe-

ling van het project is om leerlingen enthousiast

te maken voor de historie van hun eigen stad en

ervaring te laten opdoen door systematisch te

zoeken naar belangrijke gegevens in het

Streekarchief Midden-Holland. Waar moet je

zoeken en hoe, was de kernvraag. Dus: wie zijn

en waïen de bewoners van het pand, wie de

eigenaren, welke beroepen oefenden zij uit' wie

waren de buren, hoe zagde omgeving van de

straat er uit, zr)n er verbouwingen geweest, is eÏ

veel van eigenaar verwisseld, z\ln er bouwteke-

ningyn, hoe werkt het kadaster, enzovooft. In

priricipe een heel moeilijke opdracht, maar

Wijdstraat 20,
Lage Gouwe 14, Nieuwehaven 334 en tot slot Blauwstraat l0-

11.Wel, iedereen was'verliefd' op het rode huisje aan de

Nieuwehaven, maar uiteraard kon er maar één groep dit huis

ktezen. Uiteindehlk had elke groep een huis naar wens. De

eersre vÍaagwas: wat denken jullie wat er zo aI in dit huis

gebeurd kan zijn, wie waren de bewoners, walen het mis-

ichien beroemdheden? Zij schreven eI zelf een verhaal over en

brl de presentatie op hun eigen school voerde een groepje, die

het pand Wijdstraat 20 hadden gekozen, een act op' Het

betrof de verkoop van het pand in 1836, maar de nieuwe

bewoner moest er toch rekening mee houden dat er wel een

br.lzonder spookachtig persoon kon ronddwalen. Het huis

werd. uiteindeh3k voor eon zach: pnlsje verkocht.

Bovendien *uákt.n zij allen een Powerpoint-presentatie. Alle

leerlingen kregen de oirkonde 'speurneus lste kias' uitgereikt.

archivaris Jac. Piepenbrock was op dit gebied een steun en toeverlaat.

Nadat op school uitgebreid gesproken

was over de werkwrJze en de aanPak

van het project gingen de leeriingen,

samen met hun leerkracht Peter van der

Aa en Janet HoogendooÍn namens die

Goude, eerst langs een vijftal huizen in

de stad. Zij mochten zelf- bepalen welk

huis zij wilden krezen en r.lverig werden

er foto's gemaakt van de desbetreffende

panden. Welk huis of Pand sPrak hen

het meest aan? Zll konden kiezen uit de

volgende panden. SpieringslraaÍ 61,
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Spannend voor de leerlingen was de pre-
sentatíe in de Sint-Janskerk op 3 september
ter gelegenheid van Open
Monumentendag. De bewoners enlof eige-
naren van de panden waren eveneens uit-
genodigd deze presentatie bij te wonen. Zrj
zr;n echter niet geweest. Omdat de leerlin-
gen de volgende dagnaar hun nieuwe
school moesten, was het helaas niet moge-
h1k, dat alle vr.lftien leerlingen aanwezig
konden zrjn. Een drietal leerlingen, te
weten Joost de Jong, Sander van der Ree en
Rick Smit toonden hun 'presentatier over
het 'rode huisje'. Je moeitoch maar lef heb-
beir om - als je nog maar twaalf jaar bent -

voor een grote groep mensen, allen des-
kundigen, je verhaal te vertellen.

Het is de bedoeling dat in 2008 dit project
voor de derde keer een vervolg knlgt. Het
is echter moeilqk om leerkrachten te vinden, die tr.ld en energie hebben om zich in dit
project te verdiepen. Bovendien doen niet alle leerlingen van een kias hieraan mee. Het
project is bedoeld als vern3kingsstof voor leerlingen die met de reguliere stof klaar zr1n.
Belangnlk is ook dat de schoolleiding precies weet waar ze aar. toe is en welke begelei-

ding van de school wordt
verwacht. Ook de ouders
moeten op de hoogte z4n
van de projecten waaÍaar-r
hun kindeïen meewerken.
We werken er hard aan om
volgend jaar opnieuw te staï-
ten. Uit de vele historische
panden in de stad zullen we
weer een goede keuze
maken en we hopen dat we
opnieuw enthousiaste leer-
lingen en leerkrachten zullen
vinden die aan dit project
willen meewerken. Wie meer

van zl1n eigen stad weet , gaat- va:n zrJn stad houden. Wij
stige stadshistorici te winnen.

hopen met dit project toekom-

Janet Hoogendoorn is namens die Goude betrohhen bij het Huizenproject.


