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De aanwinsten van Museum Gouda 
 
De aanwinsten van Museum 
Gouda is de titel van een korte 
lezing die eens in de twee jaar 
de leden van Die Goude wil 
verlokken om naar de 
Algemene Ledenvergadering te 
komen. Het andere jaar is het 
Streekarchief Midden-Holland 
aan de beurt. Dit keer, op 
woensdagavond 12 april jl., 
had het begrip ‘aanwinsten’ 
een dubbele betekenis. Sinds 
een paar maanden heeft 
Museum Gouda een nieuwe 
directeur en een nieuwe 
conservator. Marian Heeringa 
opende de lezing daarom met: 
“Mag ik u voorstellen aan de 
aanwinsten van Museum 
Gouda: Marc de Beyer en 
Josephina de Fouw.” 
 
Marc de Beyer gaf aan dat hij het – gezien de warme banden met Die Goude – op prijs stelde iets 
over zichzelf te vertellen; over zijn achtergrond als kunsthistoricus en zijn eerdere functies als 
conservator van het kunstbezit van het Koninklijk Huis en bij het Museum Catharijneconvent in 
Utrecht. Het is altijd werk geweest op de grens van kunst en erfgoed. Het past goed bij zijn rol als 
directeur van het stadsmuseum van Gouda. Met de Sint-Jan heeft hij al kennisgemaakt bij het 
samenstellen van een boek over de mooiste kerkinterieurs van ons land. Van de rest van Gouda en 
zijn geschiedenis weet Marc echter ook al veel, want op 8 april jl. slaagde hij voor de cursus 
Goudologie! Eén nieuwtje kon hij ter plekke melden: de plannen om de stadsmaquette te upgraden 
met een nieuwe digitale presentatie zijn goedgekeurd. Dat is een verheugend bericht. 
 
Het verhaal over de aanwinsten (in de zin van objecten) liet Marc graag over aan Josephina de 
Fouw, die recent niet alleen kersvers Goudoloog, maar ook nog eens inwoner van Gouda is 
geworden! Haar enthousiaste en vlot gepresenteerde lezing oogstte bewondering. Er leek iemand te 
staan die al jaren werkzaam is bij het museum. Overzichtelijk kwam de lijn van het museale beleid 
in beeld, de geschiedenis van het museum en de aanvulling van de verschillende deelcollecties in de 
laatste jaren. Zowel wat betreft de kunsthistorische kant als wat betreft de artistieke weet 
Josephina zaken helder uit te leggen, of het nu gaat over de invloed van de school van Barbizon op 
het werk van Willem Roelofs of over de inkrastechniek van plateelontwerper Leen Muller.  
Wat waarschijnlijk niet iedere Gouwenaar zich realiseert is dat Museum Gouda 40.000 objecten in 
beheer heeft, tegen het stedelijk museum van Alkmaar 12.000 en dat van Dordrecht maar 8000. Dat 
houdt verband met de collecties Gouds plateel en aardewerk. Schenkingen en bruiklenen zorgen 
ervoor dat het op de groei gemaakte open depot toch een keer tegen zijn grenzen aan gaat lopen. 
De basis van het museum, waarmee na 600 jaar Gouda werd begonnen, bestaat uit de religieuze 
kunst en uit voorwerpen met ‘oudheidkundige’ waarde. De groei in deze categorie is beperkt, maar 
toch was er nog de uitbreiding met het schilderij van Cornelis Schut ‘De verheerlijking van de 
Heilige Familie door vrouwelijke heiligen en engelen’. Groei zit – naast het plateel – in de collectie 
Arntzenius en in de eigentijdse kunst. Als voorbeeld van het laatste kwam het realistische werk 
‘Thee met mandarijnen’ uit 2014 van Natascha van den Berg in beeld. Daar is geen penseelstreek op 
te zien. Bij het woord Arntzenius kon Josephina natuurlijk niet voorbij gaan aan de actuele 
tentoonstelling ‘Floris Arntzenius en zijn passies’, die tot 18 juni te zien is. Haar kwaliteit als 
vertelster kwam weer tot zijn recht toen het ging om de relatie tussen Paul Arntzenius en zijn neef 
Floris. Tot de collectie-Arntzenius behoorde nooit een werk van Floris. Dankzij Museum Gouda is 
daar verandering in gekomen, onder andere met ‘Strand bij Scheveningen’. Het stond op de cover 
van de vorige Nieuwsbrief.(GJJ) 
  




