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Inleiding land en legde er de nodipe contacten. Dit deed
Duitsland-deskundige, literator, kunstkenner,
journalist en historicus zijn enkele kwalificaties
die op H.A.J. Tempelman van toepassing zijn.
In de jaren vijftig en zestig genoot hij dan ook
grote bekendheid in Gouda, met name als
oprichter en eerste voorzitter van het Kunst-
centrum Burgvliet. Maar ook als lokaal histo-
ritus  liet Tempelman van zich horen. Zo
schreef l hij menig artikel over het Goudse
verleden in het dagblad de Nieuwe Zuid-Hol-
lander,  waaraan hij jarenlang als medewerker
voor kunst en letteren was verbonden. In deze
bijdrage wordt eerst kort stilgestaan bij het
bewogen leven van deze energieke en gedreven
man. Vervolgens komt zijn betekenis als histori-
cus aan de orde. Tot slot is een bibliografie van
Tempelman opgenomen als handreiking voor
degenen die kennis willen nemen van zijn
artikelen over het Goudse verleden.

.~  -- -----~-  ----
Tempelman besluiten zich te l.-__  . . ______ . -_~ekwmmm  voor
de M.O.:akte Duits. Hierin wist hij zich gc:-
steund door Annelie Wessendorfmet wie hii i
1938 in het huwelijk trad.

..  - -  - - - J n

In 1944 aanvaardde Tempelman een betrek-
king in Gouda. Tot 1948 gaf hij hier les aan de
rooms-katholieke lagere school aan de Spie-
ringstraat en de Petrus Canisius ULO. Vervol-
gens werd hij leraar Duits aan de Horeca-
vakschool in Den Haag. Hij bleef evenwel in
Gouda wonen. Deze stad bood voldoende
mogelijkheden voor zijn kinderen om er een
goede opleiding te volgen. Bovendien was hij
op zijn fietstochten door de oude binnenstad
gehecht geraakt aan de vele historische plekjes
die Gouda rijk is. Hierdoor geïnspireerd, maak-
te Tempelman zich in korte tijd veel kennis
eigen van het Goudse verleden. Van menig
gebouw kende hij de geschiedenis dan ook als
geen ander.

Levensschets ’
Hein Tempelman werd op 15 februari 1913 te
Apeldoorn geboren. Na de lagere school volgde
hij in Amersfoort een opleiding tot onderwijzer
aangezien zijn grote wens, een universitaire
studie, wegens ziekte van zijn vader niet tot de
mogelijkheden behoorde. Nog maar 18 jaar
oud stond de jonge Tempelman in Klarenbeek
voor een klas van maar liefst 45 leerlingen.
Desondanks hield hij voldoende tijd en energie
over voor andere zaken. Zijn bijzondere belang-
stelling in die jaren ging uit naar Duitsland.
Diverse malen maakte hij een reis door dat

Maar ook de ontwikkelingen in het na-oorlog-
se  Duitsland hadden zijn aandacht. Duidelijk
komt dit tot uiting in het boek Het Duitse
vraagstuk dat Tempelman in 1948 schreef.
Hierin stelt hij een groot aantal thema’s aan de
orde, variërend van het Duitse volkskarakter
tot het vluchtelingenprobleem. Zijn grote be-
trokkenheid bij de wederopbouw van Duits-
land is vrij wel op elke bladzijde voelbaar. In de
jaren 1948 tot 1952 schreef Tempelman in
diverse kranten en periodieken over Duitse -
met name rooms-katholieke - dichters en pro-
zaïsten die zich na de oorlog manifesteerden.
Niet alleen las hij hun werken, maar ook
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correspondeerde hij met een aantal van hen.
Deze betrokkenheid maakt de artikelen bij-
zonder lezenswaardig.
Tempelman begon rond 1950 met zijn werk-
zaamheden als free-lance kunstrecensent van
het rooms-katholieke dagblad voor Gouda en
omstreken de Nieuwe Zuid-Hollander. Al spoe-
dig bracht zijn journalistieke werk hem in
contact met verschillende Goudse kunstenaars.

als kunstcentrum door de eeuwen te onderne-

Het ontbreken van een artistiek klimaat in

men. Onze bemoeiingen zijn in dat opzicht

Gouda deed bij Tempelman de gedachte post
vatten een kunstcentrum op te richten. Al

gelukkig niet vruchteloos gebleven. Niet alleen

spoedig vonden zijn plannen gehoor. Vol ener-
gie ging hij daarop aan de slag. Een naam was
snel gevonden: Burgvliet, naar de buitenplaats
van de 18de-eeuwse  Goudse burgemeester en
kunstliefhebber Arend van der Burgh. Op 2
maart 1955 werd het Kunstcentrum Burgvliet
plechtig ten doop gehouden in het museum Het
Catharinagasthuis. Bij die gelegenheid hield
Tempelman in zijn functie van voorzitter de
openingstoespraak. Het eerste probleem waar
hij zich voor gesteld zag, was het vinden van
een geschikte tentoonstellingsruimte. Tot 1958
was dat de bovenzaal van Het Schaakbord aan
de Kleiweg. Daarna kon Burgvliet beschikken
over de Agnietenkapel. Uiteindelijk werd een
definitief onderkomen gevonden in een ander
middeleeuws godshuis, de Jeruzalemkapel.
Met tevredenheid zag Tempelman begin 1956
terug op de daaraan voorafgaande periode. ‘In
de laatste jaren’, zo schreef hij in de Nieuwe
Zuid-Hollander, ‘hebben wij (.  . . ) een poging
gewaagd om een eerherstel van de stad Gouda

0 H.A.J.  Tempelman. Naar een schilderij  van
Hans Hazenbroek.

euze algemene ledenvergadering van 15 mei
1970 werd hij zelfs geconfronteerd met een
motie van wantrouwen. Hem werd conservatis-

De jaren 1969 en 1970 waren voor Tempelman
bijzonder zwaar. Binnen Burgvliet stond zijn
voorzitterschap ter discussie. Op de tumultu-

is de belangstelling in de stad voor de oude
Goudse schilders veel groter geworden, maar
ook komen de jongere schilders, voornamelijk
zij, die in het Kunstcentrum Burgvliet ver-
zameld zijn, steeds meer aan bod. Het grote
doel om van de stad Gouda werkelijk weer een
centrum van kunst en cultuur te vormen, komt
steeds dichterbij’ l).
Maar ook op andere terreinen van de cultuur
was Tempelman actief. Hij fungeerde onder
meer als secretaris van de Librijemeesters, zat
in het bestuur van de Werkschuit en maakte
bovendien deel uit van de commissie ter bevor-
dering  van de cultureel-musische vorming in

me, gebrek aan visie en nalatigheid waar het
ging om belangenbehartiging verweten. Vol
vuur verdedigde Tempelman het door hem en
zijn medebestuursleden gevoerde beleid. Hij
wist de leden van zijn gelijk te overtuigen: het
bestuur mocht blijven. Aan het eind van dat
turbulente jaar werd Tempelman door een
hartaanval getroffen. Opname in het Sint-
Jozefziekenhuis mocht niet baten; op 20 decem-
ber 1970 overleed hij op 57-jarige  leeftijd.
Dankzij de niet aflatende inspanning van Tem-
pelman, ‘een enigszins gezette man met een
bleek gezicht’ 2),  ontstond in de jaren vijftig te
Gouda een cultureel klimaat waarbinnen ook

het technisch onderwijs. Voorts hield hij *
begenadigd spreker als hij was - talloze lezingen

plaats was ingeruimd voor moderne kunst.

over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Mede hierdoor en dankzij Burgvliet slaagde

Daarnaast was hij nog betrokken bij kortlo-
een aantal kunstenaars erin een zelfstandig

pende projecten zoals de inrichting van de
bestaan op te bouwen. Tot aan zijn dood bleef

tentoonstelling ‘Oud Gouda in boek en beeld’
Tempelman zich inzetten voor hun belangen.

in 1960. Ondanks al deze activiteiten wist hij de
Met dit zwoegen hoopte hij tevens zijn naam

nodige tijd vrij te maken voor zijn gezin dat zes
blijvend te verbinden aan een vereniging die de

kinderen telde.
jaren zou trotseren 3).  Zijn historisch besef zal
hierbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.

58
--



TIDINGE  VAN DIE GOUDE

Tempelman als  historicus
Wetenschappelijke artikelen over personen en
gebeurtenissën  Üit het verleden,- historische
novellen, boekbesprekingen en impressies van
tentoonstellingen zijn s
van de belangstelling di
de Goudse geschieden
bijdrage en in de bibliografie ligt op de weten-

Een derde categorie bijdragen is te omschrijven
als journalistiek gelegenheidswerk. Een voor-. . . . .

- ; de beschriiving  in 1952 van de

schappelijke artikelen dTe  hij schreef. De histo-
rische novellen worden slechts aan de orde
gesteld waar deze zicht bieden op zijn functio-
neren als historicus. Boekbesprekingen en ver-
handelingen over tentoonstellingen zijn niet
opgenomen, tenzij daaraan eigen onderzoek
ten grondslag ligt. Een probleem doet zich voor
bij het vaststellen van de b
Tempelman zijn geschreven
artikel van zijn hand is als z
door de vermelding H.T. Gelukkig heeft oud-
custos G. Schrijvers in zijn verzameling kran-
teknipsels - aanwezig in het Streekarchief
Holland Midden - aangegeven welke bijdragen

beeld hiervan is
blikseminslag in de toren va nskerk
precies vier eeuwen eerder. immer
een punt van discussie in Gouda, vormt ook \
enkele malen het o erp van een artikel in
de Nieuwe Zuid-Ho er. Met deze artikelen_

n geen ander doel dan de lezers
nemen van een stukje op dat

moment actueel Gouds verleden.
Van de jaren na 1956 is slechts een enkele
bijdrage bekend waaronder een uitvoerige be-
schrijving van het bekende Goudse pijpenma-
kersfamilie Van der Want. Mogelijk dat Tem-
pelman na de oprichting van Burgvliet in 1955
al zijn tijd en energie nodig had voor het in
stand houden van dit kunstcentrum.-Maar het
is ook niet uitgesloten dat een aantal artikelen
van Tempelman niet als zodanig bekend is.
Tempelman is zich ervan bewust dat goede
geschiedschrijving aan bepaalde vereisten moet

van de hand van Tempelman zijn.
De meeste artikelen die Tempelman over het
verleden van Gouda heeft geschreven, dateren
uit de periode 1952 tot en met 1956. Deze
bijdragen zijn - een enkele uitzond
laten - gepubliceerd in de Nieuwe

voldoen. Duidelijk komt dat tot uiting in de
verantwoording die hij aflegt na het verschij-
nen van de eerste aflevering van zijn historische
novelle: ‘Heliodorus de tempelrover. De legen-
de van een Gouds glasvenster’. In dit verhaal,
dat zich afspeelt rondom Glas 8, staat het leven

der. Gedreven  auteur als Tempelman is, draagt
hij een boodschap uit zonder de geschiedenis
daarbij geweld aan te doen. Uitvoerig gaat hij
in op de culturele ontwikkeling die Gouda in de
loop der eeuwen heeft doorgemaakt. Door te
wijzen op voorbeelden uit het rijke verleden
hoopte hij een biidrage te leveren aan de
verbetering van het ‘CultÜurklimaat  te Gouda in
die jaren. Naast de beschrijving van het leven
en het werk van enkele belangrijke 17de-
eeuwse uit Gouda afkomstige schilders als
Comelis de Visscher en Pieter Pöurbus,  besteedt
hij veel aandacht aan Goudse dichters, met
name aan Jan van Hoogstraten. Vermeldens-
waard is dat Tempelman laat zien welke waarde
Van Hoogstraten’s gedichten hebben als bron
voor de Goudse geschiedschrijving.
Een tweede thema waarover Tempelman
schrijft, is de geschiedenis van de Rooms-
kathölieke Kerk te Gouda. Hij groepeert zijn
artikelenreeksen over dit onderwerp rondom
de perioden 1566-1572  (hervorming), 1572-
1672 (vervolging), 1817-1818 (strijd om de
Gasthuiskapel) en 1853 (herstel bisschonne-
lijke hiërarchie). In deze bijdragen schetst Te’m-
pelman een helder beeld van de ontwikkelingen
die in Gouda op kerkelijk gebied plaats hebben
gevonden. Binnen de lokale rooms-katholieke
historiografie neemt Tempelman dan ook een
vooraanstaande plaats in. Hoewel overtuigd
katholiek, was hij voldoende historicus om een
genuanceerd beeld te schetsen.

.IM.W”..i. . .. . . . ..“....I

.

a  Eigendommerk  voor boeken van  &LJ.  Tempelman.
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‘Een historicus’, aldus Tempelman, ‘zoekt in de
bronnen naar feiten. hii registreert en ordent ze

lokale geschiedenis van de Rooms-katholieke
Kerk. Waar mogeliik  stimuleerde en adviseer-

en voegt ze aaneen tÓt  e’en  zoveel mogelijk de hij bovendien andere Goudse historici als__ __ _ _ _ - _ --- ._ - . . - .*
sluitend chronologisch verhaal. Volgens zijn
geesteliike instelling interpreteert hii de feiten’.

Bik en tirendel.

Tempelman benadÌÚkt  evenwel dat de histori-
cus in de eerste plaats gebonden is aan de feiten.
Deze gebondenheid, zo vervolgt hij zijn betoog,
geldt ook voor de literator, ‘maar meer dan een
historicus interpreteert hij de feiten en schouwt
hij het gebeurde, voelt hij de figuren aan en
tekent hij ze naar het leven, zoals hij ze ziet,

ven en bestemd voor een breed pubhek. De
hand van de journalist laat zich duidelijk
gevoelen. Uitzonderingen daargelaten ligt er

omdat hij niet de man is van de exacte weten- ’
schap maar van het ,visionnaire  zien’ 4).
De artikelen van Tempelman ziin vlot geschre-
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Niet alleen genoot TI

YVL‘

l g ,  N i
-“IC  V.WlG.4

euwe Zuid-H
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J.G.W.F. Bik schreef bij zijn dissertatie over
vijf eeuwen medisch leven in Gouda: ‘In wel
zeer bijzondere mate ben ik ook dank verschul-
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13, Waar
achtt _
1953).

14,  Govert Cincq, een schepen uit de achttiende eeuw.
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- --- --
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17. April-‘-- ---
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voor vormde het verleden. Veel van zijn publi- Gouda. (Jan van Hoogstraten),

caties  hebben dan ook de culturele ontwikke-
ling te Gouda in de loop der eeuwen tot
onderwerp. Daarnaast beschreef hij op indrin-

der (28 mei 19<7’ti-‘/.

20.  Gouda kwam
den, Nieuwe Z

31 TTit  hPt  moera

er karig af:  Over Erasmus(stand)beel-
bid-Hollander (2 juli 1953).

gende  wijze een aantal cruciale perioden uit de
--. -__  *___  _-_--_-s van de ondeugd. Jan van Hoogstraten

i als fabeldichter, Nieuwe Zuid-Hollander (8 juli 1953).
iI
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