
J. ]. BERTELMAN, STADSTEEKENMEESTER 
EN MEDEOPRICHTER VAN HET 
STEDELIJK MUSEUM 

Den 3lsten Maart van dit jaar was het 44 jaar geleden, dat 
.,mijnheer Bertelman", een zeer geacht ingezetene van Gouda, 
overleed. 

Noemt men heden ten dage bij oudere Gouwenaars slechts zijn 
naam, dan. verhelderen hun trekken en komen allerlei prettige ver
halen over deze sympathieke persoonlijkheid los. 

Vergeten is men hem allerminst; met hoevelen is dit ruim veertig 
jaren na hun verscheiden nog het geval? 

Men herinnert zich de vriendelijke, eenigszins zware figuur met 
grijzen baard, op straat met zijn onafscheidelijken hoogen hoed en 
parapluie, in huis en op de les met zijn zwarte kalotje, dat hij onmid
dellijk bij zijn "entrée" uit zijn binnenzak haalde en op zijn hoofd 
plaatste. 

Een bericht in de Goudsche Courant na zijn overlijden was tot 
heden het eenige wat in "gedrukte" bronnen over hem te vinden was. 

Het boekje van "Die Goude" biedt een passende gelegenheid 
deze figuur, die zooveel voor het oude en historische gevoelde en ... 
deed, te belichten en te gedenken. 

Johannes Jacobus Bertelman is den 26sten Maart 1821 te Amster
dam geboren als zoon van Jan George Bertelman, muziekonder
wijzer, en Dorothea Christina Kathman. Waar hij zijn opleiding 
als teekenmeester ontving. vermocht ik niet te ontdekken. 

In Maart 1858 berichtte Bertelman aan het Gemeentebestuur van 
Gouda, dat hij zijn benoeming tot onderwijzer aan de Openbare 
Teekenschool aannam, en wel a ls opvolger van A. J. van Wijn
gaerdt, die op 6 October 1857 ontslag had gevraagd. De 36-jarige 
vrijgezel betrok de bovenvoorkamer van het huis van de familie 
Krom aan de Wijdstraat, hetzelfde pand, waarin de kleinzoons van 
den toenmaligen eigenaar thans nog een zaak in huishoudelijke 
artikelen hebben. In dien tijd vermeldt het adresboek: J. H. Krom, 
in borstels, matten, enz., Wijdstraat A. 164. Vanuit de drie ramen 
van deze ruime kamer overzag de teekenmeester het gewoel op 
de Markt op marktdagen en zag hij ook in de laatste dagen van 
Juli van het jaar 1858 de kramen en tenten opbouwen voor de 
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Interieur der Stadsteekenschool in het gebouw "Arti-Legi". 
Naar een potloodteekening van J. Lugthart ( 1845-1929). 

( Prentenkabinet Stedelijk Museum, Gouda). 
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Goudsche Kermisweek, die ieder jaar begon op den eersten Maan
dag na St. Jacob. Het gewoel tusschen deze tijdelijke bouwsels trof 
hem zoo, dat hij het penseel greep en dit alles op doek vastlegde. 

In een bundel kunsthistorische aanteekeningen over glasschilderen 
geschreven in zijn typisch schrift, in het museum aangetroffen, 
vond ik op de rugzijde van één der blaadjes een niet voltooide 
brief aan zijn zusters, die ons een en ander van zijn financieelen 
toestand in dien tijd en over de Goudsche kermis onthullen. 

De brief luidt als volgt: 

,,Zusjes, 
Hartelijk dank voor de verwen als de potloden. Met de 

schuit komen is altijd beter dan het stoten op spoos en dan 
bovenop ,,voorzichtig behandelen" of "breekende waar". Maar 
er gaat mogelijk wel iemand naar Gouda, denkelijk dat Eber
bach nog wel eens komt. 

Met de Amsterdamsche kermis had ik wel lust over te 
komen, als dan de beidie schilderijen klaar zijn. Dan ontvang 
ik meteen geld en maak alle buitenlandsche schuld uit de 
voeten, want het maakt hier maar een slechte indruk, als de 
een of ander het hoort. 

De kermis is hier uitgelaten, want de hooibouw is afge
loopen. De Haven staat vol tot aan het eind. Scheveningers. 
Tirolers, allerlij moois, en 7 malmolens draaijen en bommen 
nacht en dach om het Stadhuis heen. Die pret is al begonnen 
Zondagavond, en alle avonden ( hoewel Donderdag de kermis 
eerst begon) bakte en speelde alles al, en stikvol. Wat moet 
dat Zaturdag geven. 

De boerinnen laten mij niet los om kermis met me te houden. 
Reeds vier aanvrage van rijke boerinnen gehad, die mij de 
beugel aanboden, dat wil zeggen, op hun kosten, en nog al 
deftige. Eén uit Driebrugge met een wit hoedje, zooals Louise 
en neteldoeksche japon en zwarte mantilje, en nog al lief ook. 
Maar ik vind het lekkerder uit mijn raam te hangen ... " 

Dan plotseling houdt de brief op. Zeker zal on.ze teekenmeester 
nooit gedacht hebben, dat deze onafgemaakte brief nog eens het 
bijschrift van zijn schilderij van de Goudsche Kermis in een Goud
sche historische uitgave zou worden. 

De schilderij, thans in bezit van den heer A. J. A. Vos alhier, 
is belangrijk voor de topographie van Gouda; een kunstwerk is het 
niet. Ook uit andere bewaard gebleven werken voor het meeren-
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deel met romantische voorstellingen blijkt, dat schilderstalent onzen 
Bertelman vreemd was, dat zijn grootste talent is geweest zijn 
"onderwijs" in het teekenen door zijn waarachtige liefde voor het 
schoone. 

De Stadsteekenschool bestond bijna 25 j~ar; toen Be.rtelman de 
leiding op zich nam. Op 29 Juli 1834 was deze school door de Stad 
opgericht in een gebouw, .,alwaar door den stadsteekenmeester, in 
het daartoe bestemde lokaal aan de jeugd, voornamelijk aan 
dezulken derzelve, welke zich tot eenig handwerk voorbereiden 
wordt onderwijs gegeven, in de gronden der Teekenkunst, ook naar 
Pleister- en Menschbeeld, en in de gronden der Bouwkunde." 

Deze school was gesticht voor a.s. handwerkers. Artikel 2 van 
het reglemen't van de school, die onder toezicht stond van een 
commissie, bestaande uit den stadsarchitect ( tegenwoordig direc
teur van Gemeentewerken) en 2 raadsleden, zegt, dat ,,deze school 
voornamelijk ingericht zijnde voor minvermogende ambachtslieden, 
welke een beroep uitoefenen, tot hetwelk om een goed werkman 
te worden, de teekenkunst een noodzakelijke behoefte is". De 
jongens moesten 10 jaar oud zijn, behoorlijk kunnen lezen en 
schrijven en de beginselen der rekenkunde in hun macht hebben. 

Onvermogende leerlingen behoef den geen schoolgeld, wel papier 
en verdere behoef ten, te betalen; zij die dit wel konden, betaalden 
f 7.20 per jaar. Van de opbrengst dezer schoolgelden moesten N.B. 
de toelage van den stadsteekenmeester, de kosten van het schoon
houden van het lokaal en van vuur en licht worden bestreden. 

Tweemaal 25 leerlingen "of meer" van iedere klasse mocht de 
school bevatten, zij moesten "zindelijk en rein gekleed" zijn en onder 
de les mocht niet gerookt of... gepruimd worden. De cursus liep 
van 15 Augustus tot 15 Mei, 4 dagen per week, des avonds ,van 
6 tot 9 uur; Maandags- en Woensdagsavonds kwamen de koste
loozen, Dinsdags- en Vrijdagsavonds de betalenden. Vier jaren 
duurde de opleiding. De examens hadden plaats in bijzijn van leden 
van het stadsbestuur; een tentoonstelling van werken en uitreiking 
van prijzen besloot iederen cursus. 

In deze avondschool, gehouden in "het" Arti-Legi 1) in de boven
zaal van het achterhuis uitziende op de binnenplaats, begon de heer 
Bertelmari zijn loopbaan, die hem aller genegenheid zou doen 
winnen. 

De school bloeide onder zijn leiding, arm en rijk bracht hij liefde 
·voor vorm en kleur bij. 

Van de inrichting van de teekenzaal zouden wij niets weten, 
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indien niet een teeken.ing bewaard was gebleven van den 13-jarigen 
leerling Lugthart 2 ) , die de merkwa·ardige hooge tafel met ijverige 
teekenaars op hooge krukjes onder gaslicht in hun ouderwetsche 
pakken afbeeldde, een teekening, die ik eenige jaren geleden van 
de erven J. Lugthart voor ons museum mocht verwerven. Men zie 
de afbeelding. 

In 1860 vinden wij als onderwijzers aan de teekenschool: J. J. 
Bertelman voor handteekenen.; J. K. Labrijn voor bouwkundig 
teekenen; H. W. Kramers voor de reken-, stel- en meetkunde. 

Langzamerhand verbeterde de financieele positie van onzen 
teekenmeester. 

Bij de invoering van de wet op het middelbaar onderwijs ging hij 
over als teekenleeraar aan de Burgeravondschool en aan de Rijks 
Hoogere Burgerschool; aan eenige lagere scholen gaf hij ook les. 

Eerst op ruim 50-jarigen leeftijd huwde hij met zijn nicht Maria 
Louise Dorothea Jacobi ( dochter van Johannes Frederik Jacobi en 
Henrietta Hermin.a Kathman) uit Amsterdam, die 19 jaar jonger 
was dan hij. 

Met haar ging hij op den Bleekerssingel wonen, waar hem twee 
dochters geboren werden. 

Bertelman was de groote stuwkracht voor de viering van het 
600-jarig bestaan der stad in 1872, waarbij een tentoonstelling van 
historische voorwerpen werd gehouden. 

Hij slaagde er met eenige andere heeren, waarvan Ds. J. N. 
Scheltema moet worden genoemd, in, dat uit deze tentoonstelling 
met medewerking van het Gemeentebestuur een permanente groeide. 

Op 12 Mei 1871 werd het Stedelijk Museum van Oudheden in 
eenige bovenzalen van Arti-Legi officieel geopend. De eerste 
museum-commissie bestond uit de heeren: Ds. J. N . Scheltema. 
voorzitter, C. A. Tebbenhoff, secretaris, D. J. van Vreumingen 
Dzn., penningmeester, J. J. Bertelman en H. P. H. Koemans, leden. 

De notulen dezer commissie getuigen van Bertelmans onvermoei
bare energie. Wat heeft hij al niet gedaan om het museum groot te 
maken. Vele voorwerpen werden door zijn bemiddeling verworven 
of door hem geschonken. Historische artikelen van zijn hand ver
schenen in de Goudsche Courant. Met Ds. Schel'tema "arrangeerde" 
hij de voorwerpen in het museum en maakte hij reeds in 1871 een 
catalogus van de voorwerpen, die de commissie werd aangeboden. 
Eerst in 1885 verscheen de eerste gedrukte catalogus 3) van het 
museum op naam van Luitenant-Kolonel N. Scheltema, aan het ver
yaardigen waarvan ook Bertelman een levendig aandeel heeft gehad. 

6 
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Op 25 Februari 1893 ontviel hem zijn vrouw. Hij verhuisde toen 
naar de Turfmarkt en overleed op 78-jarigen leeftijd den 
3lsten Maart 1899. In de Goudsche Courant werd hij op 4 April 
d.a.v. met de volgende woorden herdacht: 

,.Al zijn leerlingen en ieder, die met hem in aanraking kwam, 
zullen van zijn vriendelijkheid, hulpvaardigheid en .bescheidenheid 
de aangenaamste herinneringen behouden. In de laatste jaren genoot 
hij , door lichaamsgebreken ge-dwongen, grootendeels een welver
diende rust, maar tot op het laatst bleef hij belangstellen in zijn 
kunst, zoodat zijn nog onverwacht overlijden weder een bekend 
figuur uit onze samenleving doet verdwijnen." 

In ditzelfde courantenbericht werden door zijn oud-leerlingen 
J. P . Lugthart, G. M. Peeters, H. C. van Staveren en H. H. van 
der Wolf vroegere discipuli bijeengeroepen in de bovenzaal van 
"De Harmonie" om zijn nagedachtenis door een posthuum huldeblijk 
te eeren. Deze bijeenkomst had tot gevolg, dat op 20 November 1901 
een klein fonds werd gesticht door de "gemachtigden" van de 
stichters 4), voor het meerendeel oud-leerlingen, .,ter pieuse nage
dachtenis van wijlen den heer Johannes Jacobus Bertelman in leven 
teekenonderwijzer te Gouda". Uit dit fonds werd de rente bestemd 
om "daarvan te steunen on- en minvermogenden leerlingen bij het 
ambachts-teekenonderwijs, opdat daaruit zullen worden bestreden 
de kosten van aanschaffing van teeken-benoodigdheden voor toe
komstige ambachtslieden te Gouda bij het vakteekenonderwijs 
aldaar gelijk wijlen de heer Bertelman dit uit eigen beurs bij zijn 
leven placht te doen." , 

Een schooner "huldeblijk" had men hem niet kunnen geven. 
G. C . HELBERS. 

1) Arti~Legi beteekent ( een gebouw) voor de Kunst en voor ( de handhaving
der) Wet. Beneden was en is er het Kantongerecht in gevestigd; op · de 
achterzaal böven, uitziende op de Zeugestraat, was de muziekschool ge
vestigd. 

2) Johannes Lugthart ( 1845-1929), schildersbaas, onderwijzer aan de "Burger
avondschool" in het Paradijs. 

3) In 500 exemplaren gedrukt bij J. van Bentum en Zoon Gouda. Reeds lang 
uitverkocht. 

1)' Gemachtigden waren: G. C, Fortuyn Droogleever, Gerard Prince, C. W .. 
van de Velde, L. P. Hoogendijk Sr., G. C. de Vooys, L. C. Dyxhoorn, 
J. Schenk, C. C. J<;rom, J. H. Krom, J. J. Kroon, T. Crebas, J. M. Noothoven 
van Goor, Mr. D. J. van Heusde, J. Lugthart, E. van Dantzig, J. van der 
Linden Gzn., Mevr. G. D. Steens Zijnen-van der Does, allen te Gouda, 
Dr Schouten te IJzendijke, À. Begeer te Haastrecht en J. F. H. Roll te
Dordrecht. 
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