
‘Boeren, burgers en buitenlui’ 
Lezing door Gemke Jager en Corrie Perdijk 
 
De maandagavond voorafgaand aan Open Monumentendag (OMD) is traditioneel de opening van ons 
najaarsprogramma van Die Goude. Samen met de Stichting Open Monumentendag zet de 
Lezingencommissie een lezing op rond het landelijke thema van OMD. Deze keer, op 4 september jl. in 
sociëteit Concordia, ging het om ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Helemaal volgens plan verliep de avond 
niet. Het lukte niet om de film die inleider Corrie Perdijk had meegebracht via de beamer op het doek te 
krijgen. Zoiets is altijd pijnlijk voor de organisatie, maar Marian Heeringa zegde doortastend toe dat de 
belangstellenden de film in de toekomst alsnog te zien krijgen. 

 
Traditioneel (helaas voor de laatste keer, want ze treedt af als 
voorzitter van de stichting OMD) maakte Marije Strating de 
aanwezigen duidelijk waarom het programma van dit jaar zo 
interessant zou zijn. Naast het landelijke thema is ook een lokaal 
thema gekozen: ‘Gouda smaakt naar meer’. Na afloop van de 
lezing kregen alle aanwezigen het programmaboekje mee naar 
huis.  
 
Voor de pauze sprak Gemke Jager, begin 2016 met pensioen 
gegaan als directeur van het Zilvermuseum in Schoonhoven. Zij 
maakte van de gelegenheid gebruik om het museum nog eens 
goed te promoten. Gemke voelde zich helemaal thuis in Gouda, 
want als student kunstgeschiedenis heeft zij stage gelopen in het 
toenmalige Museum Catharinagasthuis bij directeur Josine de 
Bruijn-Kops. Zij ging in op één aspect van de ‘boeren’ uit het 

landelijke thema, namelijk het gebruik van sieraden, vooral bij vrouwen een middel om macht en pracht 
te laten zien. Terwijl Nederland bekend staat om zijn terughoudendheid bij het etaleren van rijkdom, 
blijkt de welstand wel degelijk uit oorijzers, rijgnaalden, krullen en hangers. Ze kwamen allemaal in 
beeld, aangevuld met bloedkoralen ,granaten, loderijndoosjes, tasbeugels en nog veel meer. Men was zich 
op het platteland bewust van status. Pas als je 50 koeien had, waagde je het om een gouden hanger om te 
doen. Maar de sieraden waren niet alleen een toonbeeld van rijkdom; ook duidden ze vaak de streek aan 
en het geloof. Tijdens het verhaal kon af en toe vanuit de zaal meegedaan worden, bijvoorbeeld wanneer 
Gemke Jager vroeg hoeveel een kilo zilver of goud vandaag kost.  
 
Na de pauze zouden de arme lieden aan de orde komen, de buitenlui. Corry Perdijk van het Streekmuseum 
zou eerst een film laten zien over het leven van een turfsteker in Reeuwijk en daarna een toelichting 
geven. Die film kwam- zoals gezegd – niet op het doek, waarna Corry van de nood een deugd maakte door 
aan de aanwezige Gouwenaars te vertellen hoe mooi het streekmuseum in Reeuwijk is. Ook de opbouw 
kwam aan bod en de activiteiten die er nog meer plaats vinden. Janny van Kippersluis vulde dat aan met 
informatie over de werkgroep Genealogie. Zo werd het een onverwachte avond. 
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