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Saaie mannen

Imelda van der Linden

museumStuk
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Portretten horen in een museum als boe-
ken in een bibliotheek en dat geldt ook voor 
museumgoudA. Al wandelend door de za-
len kom je ze regelmatig tegen, portretten 
van individuen of portretten van groepen 
in allerlei uitvoeringen en formaten. Richt 
je daarbij de aandacht speciaal op portretten 
van individuele personen, dan blijkt dat er 
meer mannen dan vrouwen een plekje aan 
de wand hebben gekregen. Echt blij word je 
daar op het eerste gezicht niet van want, eer-
lijk is eerlijk, die mannen zien er eigenlijk 
allemaal nogal saai uit.

In de Arntzenius-zaal zie ik een zelfportret van Willem 
Tholen; een sombere man die vast vrolijker had geke-
ken als hij wist hoe goed hij vertegenwoordigd zou zijn 
in deze door zijn vriend en leerling Paul Arntzenius ver-
zamelde collectie. Verder lopend ontmoet je burgerva-
der Nicolaas van Bergen-IJzendoorn uit de 19e eeuw. Hij 
blikt ons vanaf zijn letterlijk en figuurlijk hoge positie, 
beminnelijk maar afstandelijk toe. Aangekomen aan de 
voorzijde van het museum, in de regentenkamer, han-
gen twee portretten van Goudse geestelijken uit de 17e 
eeuw, pastoor Pieter Purmerent en zijn kapelaan Willem 
de Swaen, van hen verwacht je niet anders dan een seri-
eus uiterlijk. Een verdieping hoger, in de Chirurgijnska-

Van links naar rechts:
Willem Frederik Büchner 1780-1855 (schilder onbekend, ca 1840)       
Petrus Purmerent 1588-1663 (Willem van Vliet, zonder datum)
Willem de Swaen 1608-1674 (Ludolf de Jong, 1652)
Nicolaas IJzendoorn (Petrus Th. van Wijngaardt, tussen 1837 en 1865)

Willem B. Tholen  1863-1931 (zelfportret, ca 1925)
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mer staan we oog in oog met de sympathieke dokter Wil-
lem Frederik Büchner. Hij is daar in zowel geschilderde 
als in gebeeldhouwde vorm aanwezig.

Het zal duidelijk zijn, deze heren hangen niet in het 
museum omdat ze ons qua uiterlijk zo ontroeren. Deze 
mannen hangen er omdat ze ooit een rol in de samen-
leving hebben gespeeld, die meer dan hun uiterlijk, de 
moeite waard is geweest. 

Willem Frederik Büchner bijvoorbeeld, heeft als arts 
in de eerste helft van de 19e eeuw op allerlei manieren 
de slechte leefsituatie, waarin het overgrote deel van de 
Gouwenaars verkeerden, inzichtelijk gemaakt en aan de 
kaak gesteld. Werkeloosheid, zeer slechte huisvesting en 
erbarmelijke hygiënische toestanden waren oorzaak van 
hoge sterftecijfers. Hij heeft voortdurend gestreefd naar 
(overheids)maatregelen om daar verandering in te bren-
gen. Zijn leven heeft hij daarmee in dienst gesteld van de 
Gouwenaars. Hetzelfde kan gezegd worden van Purme-
rent en de Swaen. Beide katholieke geestelijken hebben 
zich, uiteraard op hun eigen terrein, volledig ingezet om 
na de hervorming, in de 17e eeuw nieuwe staties in Gouda 
op te richten en uit te bouwen. Burgemeester Van Ber-
gen-IJzendoorn vervolgens, was een ware burgervader. 
Als eerste generatie IJzendoorns die burgemeester van 
Gouda was, heeft hij de stad de nieuwste tijd ingeleid en 
is begonnen met Gouda uit het diepe economische dal te 
trekken waar het rond 1850 nog in verkeerde. Peronne Arntzenius  (Willem Tholen, ca 1890) (foto Tom Haartsen)

De door zichzelf geportretteerde kunstenaar Tholen 
tenslotte, streelt met zijn werk in museumgoudA onze 
zintuigen voor schoonheid en ontroerd ons onder andere 
met het prachtige portret van het zusje van Paul Arntze-
nius, Péronne.

Hoezo dus saaie mannen? Je moet alleen wat moeite 
doen om ‘het verhaal achter het portret’ te leren ken-
nen.

Bronnen: 
Duizend jaar Gouda; een stadsgeschiedenis, 2002.
Hoogtepunten Museum het Catharina Gasthuis en 
Museum de Moriaan, 2003.


