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Aan het college van B&W van de gemeente Papendrecht 
Via de griffier, mevrouw Cecile Bus. 
 
 

Papendrecht, 20 november 2018 
 
Geachte college, 
 
Naar aanleiding van de beantwoording van onze vragen ter zake van het straatnaambordje dat 
volgens onze fractie de verkeerde naamspelling heeft gekregen schrijven wij u als volgt. 
 
Wij hebben navraag gedaan bij de afdeling collectiebeheer van het Rijksmuseum te Amsterdam.  
De navraag werd neergelegd bij de conservatoren 17e-eeuwse schilderkunst. De conservatoren van 
het Rijksmuseum hebben een drietal argumenten naar voren gebracht die wij hieronder graag met u 
delen. De keuze voor de voorkeursspelling van Jan van Goyen met een ‘y’ is gebaseerd op: 
 
1. Zijn meest gebruikte signatuur op schilderijen; 
2. Zijn meest gebruikte handtekening op documenten; 
3. En hoe zijn eerste biograaf, Jan Jansz Orlers (1570-1646), zijn naam spelde.  
 
De gemeente Papendrecht heeft volgens uw schrijven in de jaren ’60-’70 besloten dat de naam van 
Jan van Goyen niet met een ‘y’ maar met een ‘ij’ geschreven diende te worden. Historisch onderzoek 
naar de (correcte) spelling van zijn naam doet echter vermoeden dat de naam Jan van Goyen met 
een ‘y’ geschreven behoort te worden. Jan van Goyen gebruikte op schilderijen als signatuur het 
meest ‘Jan van Goyen’; als hij documenten tekende deed hij dat met zijn naam ‘Jan van Goyen’; en 
zijn eerste biograaf Orlers, die tevens burgemeester is geweest, spelde zijn naam ook als ‘Jan van 
Goyen’. Een portretfoto van de eerste biograaf van Jan van Goyen, de heer Jan Jansz Orlers, werd ons 
door museum de Lakenhal ter beschikking gesteld (zie pagina 2). 
 
Op grond van bovenstaande nieuwe informatie moge ik u verzoeken om uw recente besluit in 
heroverweging te nemen. Jan van Goyen behoort tot de culturele canon van Nederland. Het zou 
hoogst onzorgvuldig zijn als zijn naam in onze gemeente niet correct gespeld zou blijven. Weshalve 
het verzoek bij deze de naamgeving van de straatnaambordjes te willen corrigeren, ook al zijn daar 
kosten aan verbonden. Het is geen zonde om een indertijd gemaakte fout te herstellen. 
 
In afwachting van uw berichten, verblijf ik, 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Lammers. 
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Portret van burgemeester Jan Jansz Orlers 


