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Huizendetectives in 2008
Nico Habermehl (samenstelling)

goudse historie in het nieuws

Voor de derde keer op rij zijn leerlingen uit de hoogste 
groep van het basisonderwijs met het Sherlock Home-
sproject, een initiatief van die Goude in nauwe samen-
werking met het Streekarchief Midden-Holland, aan de 
slag gegaan. Ditmaal waren het de leerlingen uit groep 
8A van de Graaf Jan van Nassauschool, die het onderzoek 
naar oude huizen in Gouda voor hun rekening namen. Zij 
toonden zich enthousiaste en professionele onderzoe-
kers. Veel wetenswaardigheden wisten zij op het Streek-
archief te weten te komen van de geselecteerde panden 
Markt 8 (De Vooys), Peperstraat 10 en Wijdstraat 20 (Van 
Vreumingen). 

Jac. Piepenbrock, werkzaam bij het Streekarchief, had 
gezorgd voor een nieuwe opzet van het project waarbij, 
naast het eindproduct, samenwerken centraal stond. Hij 
werd daarin niet teleurgesteld. ‘Het was een genoegen 
te zien hoe de bijna dertig leerlingen door de studiezaal 
van het Streekarchief zwermden om informatie te vinden 
over de drie uitgekozen panden. Het leek een gezellige 
chaos, maar wie goed keek, zag dat drie groepjes van 
drie leerlingen intensief bezig waren met hun pand en 
dat drie bijdehante secretarissen in hun portefeuilles 
de gegevens verzamelden, die hun negen onderzoekers 
aanleverden. Elke vondst werd netjes afgevinkt op de 
verzamellijst. Als het enthousiasme wat al te groot werd, 
zorgde meester Fred de Wit even voor een klein moment 
van bezinning’, aldus een enthousiaste Piepenbrock.

Na het onderzoek volgde het opzetten van een presen-
tatie in het klaslokaal van de Graaf Jan van Nassauschool. 

Hier werden op grote wandplaten de gevels van de hui-
zen op kleurrijke wijze nagemaakt. Ook ditmaal moest er 
worden samengewerkt, maar nu met z’n tienen. Daarbij 
werd stevig en met veel fantasie gediscussieerd over de 
vormgeving en de vraag of de kijker het allemaal wel zou 
snappen. Het resultaat mocht er zijn. Niet alleen de leer-
lingen, maar ook hun ouders hebben van de wandplaten 
genoten. Hierbij bleef het niet, want op maandagavond 
9 maart 2009 presenteerden de leerlingen hun bevindin-
gen, voorafgaand aan een lezing van die Goude, voor een 
breed publiek, dat vol lof was voor het eindresultaat.

Meester Fred de Wit van groep 8A toonde zich even-
eens enthousiast over het project: ‘Al snel verviel het wat 
stoffige imago wat een archief meestal bij basisschool-
leerlingen oproept tot een wereld van ontdekking’. Als 
goed docent toonde meester De Wit zich naast de resul-
taten geïnteresseerd in de leerpunten van het project: 
het leren samenwerken in grote en kleinere groepjes om 
zo samen tot ontdekkingsresultaten te komen; het leren 
hanteren van de mogelijkheden die het archief aanreikt 
als aktes, foto’s en bouwtekeningen; het maken van drie 
expositiewanden in het eigen klaslokaal voor de ouder-

Aan de slag in het archief. (Foto J. Piepenbrock)
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Detectives bezig met hun speurwerk (Foto: Jac. Piepenbrock)

avonden in december; het ontwerpen van een power-
pointpresentatie voor een lezingenavond van die Goude; 
het maken van een evaluatie van het project. Fred de 
Wit kijkt dan ook terug op ‘een leuk en leerzaam pro-
ject, waarbij de leerlingen ervaren hebben dat werken in 
een streekarchief verrassend, boeiend en uitdagend kan 
zijn’. Om direct hierop te laten volgen: ‘Wat onze groep 
8A betreft, smaakt dit naar meer. Verder hoop ik dat vele 
andere scholen de weg naar het archief weten te vinden 
om ook hun leerlingen kennis te laten maken met Sher-
lock Homes’.

Tot zover Jac. Piepenbrock en Fred de Wit. Maar wat 
vonden de leerlingen nu zelf van het project? Tenslotte 
zijn zij het om wie het gaat. Hierbij de ervaringen van 
enkele leerlingen. Als eerste laten we onderzoekster Cla-
rine van Zwieten aan het woord: ‘Ik vond het erg leuk 
in het archief. Eerst gingen we naar huis in de Peper-
straat met meneer Piepenbrock. Daarna moesten we op-
drachten van de bewoners maken. De meneer die in de 
Peperstraat 10 woonde, heette A.R. van de Putte. In de 
klas moesten we eerst van papier een huis maken, dat 
vonden we ook leuk. Zelf zouden we bij het huis een stuk 
van de bewoners ophangen op basis van de gezinskaar-
ten, adreslijsten en een artikel geschreven door meneer 
Habermehl. We hebben van alles op een vel geschreven 
voor de mensen die naar de tentoonstellingen zouden 
komen’.

Niet minder positief was onderzoeker-fotograaf Theu-
nis de Lely: ‘Ik vond de drie maandagen in het streeksar-
chief leuk en leerzaam! We hadden drie groepen gemaakt 

om een huis te gaan onderzoeken. Bij mijn groepje was 
dat de tabakszaak D.G. van Vreumingen (Wijdstraat 20). 
Ikzelf was de fotograaf van de groep. Ik heb veel foto’s 
van het huis gemaakt. Eerst gingen we alle info opschrij-
ven en daarna in de klas uitwerken. Meneer Piepenbrock 
is ook persoonlijk in de klas geweest. Hij heeft al de hui-
zen met informatie gezien. In de klas heb ik ook veel fo-
to’s gemaakt. Terugkijkend op de archieflessen vond ik 
het leuke en leerzame dagen!’

Tot slot de ervaring van onderzoekster-secretaris An-
nemiek Oskam: ‘Ik ben secretaris, geen echte, maar een 
soort leider van een groepje. Onze hele groep is in het 
streekarchief geweest om dingen op te zoeken over ver-
schillende panden. Elke groep had een eigen pand. Wij 
hadden het pand Van Vreumingen. Op een bord hebben 
wij het pand nagemaakt met informatie en poppetjes er 
omheen. Je had drie groepen: omgeving, bewoners en 
het huis zelf. Ik heb meegewerkt aan het huis zelf. We 
hebben drie lessen in het streekarchief gehad en daar 
hebben we zoveel mogelijk informatie opgezocht. En bij 
het huis hoorden natuurlijk foto’s. Ik vond het super-
leuk!’

Het zal de lezer duidelijk zijn dat die Goude zich geen 
zorgen hoeft te maken over de toekomst. Een nieuwe ge-
neratie onderzoekers en fotografen staat klaar om zich te 
verdiepen in het verleden van Gouda en op grond daar-
van boeiende artikelen voor de Tidinge te schrijven.

Het resultaat!  (Foto: Jac. Piepenbrock)    >


